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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

2.1 Lingkungan Kerja 

2.1.1 Pengertian Lingkungan Kerja 

 Lingkungan kerja merupakan tempat dimana para karyawan melakukan 

aktivitas bekerja. Lingkungan kerja dapat membawa dampak positif dan negatif 

bagi karyawan dalam rangka mencapai hasil kerjanya. Lingkungan kerja yang 

kondusif akan membawa dampak baik bagi kelangsungan karyawan bekerja, 

sebaliknya, lingkungan kerja yang kurang kondusif akan membawa dampak 

negatif bagi kelangsungan karyawan bekerja. 

Sarwoto (2000) mendefinisikan lingkungan kerja sebagai lingkungan tempat kerja 

yang dapat mempengaruhi efisiensi kerja yang meliputi tata kerja yang tepat, 

cahaya dalam ruang yang tepat, suhu dan kelembaban udara yang tepat dan suara 

yang tidak mengganggu konsentrasi dalam bekerja. Sementara menurut Menurut 

Simamora (2009 : 147) Kondisi tempat kerja adalah kondisi yang dipersiapkan 

oleh pihak manajemen perusahaan yang bersangkutan pada tempat kerja yang 

disediakan oleh perusahaan. 

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa lingkungan 

kerja merupakan lingkungan dimana karyawan menjalankan aktivitas kerja 

termasuk didalamnya lingkungan fisik non fisik termasuk tingkah laku yang 

mempengaruhi tingkah laku karyawan dalam bekerja. Hal ini disebabkan 

karyawan setiap hari akan melakukan aktivitas kerja dalam kondisi lingkungan 
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kerja dengan segala kondisi yang ada. Oleh karena itu, lingkungan kerja dapat 

memberikan keadaan kondusif sehingga kinerja karyawan optimal.  

2.1.2 Bentuk Lingkungan Kerja 

Siswanto (2007: 28) mengemukakan beberapa faktor lingkungan kerja 

yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan diantaranya : 

1. Lingkungan Kerja Fisik, meliputi terjaganya kebersihan lingkungan kerja, 

keadaan udara yang baik, penerangan di tempat kerja yang cukup, keamanan 

terjamin, terhindar dari kebisingan dan pewarnaan ruangan. 

2. Lingkungan Kerja Sosial, meliputi adanya hubungan baik antar karyawan, 

hubungan baik karyawan dengan atasan, kebijakan perusahaan, kerjasama, 

sugesti teman, dan hubungan emosi sesama teman. 

Perubahan lingkungan kerja akan menambah produksi dan membuat 

pekerjaan lebih menyenangkan, Perubahan yang dimaksud merupakan perubahan 

positif dan kondusif dari lingkungan kerja (Kerlinger dan Pedhazur, 2000). 

Berdasarkan beberapa pengukuran lingkungan kerja tersebut, maka indikator 

lingkungan kerja dalam penelitian ini adalah : 

1. Lingkungan kerja fisik 

a. Kondisi Kerja  

Kondisi kerja erupakan salah satu faktor yang dapat berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja. Jika kondisi tempat kerja baik (bersih, sekelilingnya 

menarik), para pekerja dapat dengan mudah membawa hasil pekerjaan, 

dan sebaliknya apabila tempat kerjanya jelek. Bagaimanapun tahun-tahun 

terakhir, karena meningkatnya perbedaan kekuatan kerja, kondisi tempat 

kerja baru menjadi penting (Luthans, 2002 : 79). 
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Sesuai dengan SK Menteri Kesehatan tahun 1998, kondisi lingkungan 

kerja yang sesuai dengan persyaratan kesehatan antara lain harus 

memenuhi persyaratan tersedianya air bersih dengan kapasitas minimal 40 

liter /orang/hari, kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan yang 

meliputi persyaratan fisika, kimia, mikrobiologi dan radioaktif, suhu antara 

18 – 26 derajat dan kelembaban antara 40% - 60%. Kondisi kerja di tempat 

kerja perlu meminimalisir debu, memiliki penerangan yang baik. 

b. Fasilitas Kerja 

SK Menteri Kesehatan tahun 1998 menyebutkan bahwa setiap perkantoran 

harus dilengkapi dengan tempat sampah yang  terbuat dari bahan yang 

kuat, cukup ringan, tahan karat, kedap air dan mempunyai permukaan 

yang halus pada bagian dalamnya serta dilengkapi dengan penutup. Lokasi 

usaha memiliki bangunan kuat, terpelihara, bersih dan tidak 

memungkinkan terjadinya gangguan kesehatan dan kecelakaan, serta  

setiap kantor harus memiliki toilet, wastafel, dan  jamban. 

2. Lingkungan kerja non fisik 

a. Hubungan dengan sesama rekan kerja  

Rekan sekerja yang mendukung mengandung pengertian bahwa orang – 

orang mendapatkan lebih dari pada sekedar uang atau prestasi yang 

berwujud dari dalam kerja, tetapi kerja juga mengisi kebutuhan akan 

interaksi sosial, sehingga sangat penting bagi mereka untuk memiliki 

rekan kerja yang mendukung dan dapat bekerja sama dengan baik. 
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b. Hubungan dengan atasan 

Hubungan baik dengan atasan seperti perhatian atasan akan tingkat 

kesejahteraan para pegawai, bimbingan dan bantuan dalam melaksanakan 

pekerjaan, komunikatif, serta mau melibatkan diri dalam pekerjaan juga 

dapat membuat lingkungan kerja kondusif (Luthans, 2002 : 76). 

2.1.3 Faktor yang Mempengaruhi Lingkungan Kerja 

 Faktor yang mempengaruhi Lingkungan kerja yang pertama adalah 

lingkungan fisik. Terdiri dari beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi 

lingkungan kerja. Menurut Simamora (2009), faktor-faktor yang mempengaruhi 

lingkungan kerja antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Penerangan 

Penerangan adalah cukupnya sinar yang masuk ke dalam ruang kerja 

masing-masing karyawan perusahaan. Penerangan yang ada harus sesuai 

dengan kebutuhan, tidak terlalu terang tetapi juga tidak terlalu gelap. 

Dengan sistem penerangan yang baik diharapkan karyawan akan 

menjalankan tugasnya dengan lebih teliti, sehingga kesalahan karyawan 

dalam bekerja dapat diperkecil. 

 2. Suhu udara 

 Tempeatur udara atau suhu udara terlalu panas bagi karyawan akan dapat 

 menjadi penyebab menurunnya kepuasan kerja para karyawan, sehingga 

 akan menimbulkan kesalahan-kesalahan pelaksanaan pekerjaan. 
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3. Suara bising 

Karyawan memerlukan suasana yang dapat mendukung konsentrasi dalam 

bekerja, suasana bising yang bersumber dari mesin-mesin pabrik maupun 

dari kendaraan umum akan menganggu konsentrasi karyawan dalam 

bekerja. 

4. Ruang gerak 

Manajemen perusahaan perlu untuk memperhatikan ruang gerak yang 

memadai dalam perusahaan agar karyawan dapat leluasa bergerak dengan 

baik. Terlalu sempitnya ruang gerak yang tersedia akan mengakibatkan 

karyawan tidak dapat bekerja dengan baik. Oleh karena itu, manajemen 

perusahaan tentunya harus dapat menyusun perencanaan yang tepat untuk 

ruang gerak dari masing-masing karyawan. 

 5. Keamanan kerja 

Keamanan kerja merupakan faktor penting yang perlu juga diperhatikan 

oleh perusahaan. Kondisi kerja yang aman akan membuat karyawan 

tenang dalam bekerja, sehingga meningkatkan produktivitas karyawan. 

Menurut Robbins (2008) mengemukakan lingkungan kerja fisik juga 

merupakan faktor penyebab stress kerja pegawai yang berpengaruh pada prestasi 

kerja. 

Faktor berikutnya adalah lingkungan non fisik. Rancangan fisik dan desain 

dari pekerjaan, sejumlah ruangan kerja yang tersedia dan jenis-jenis dari 
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perlengkapan dapat mempengaruhi perilaku pekerja dalam menciptakan macam-

macam kondisi psikologi: 

a. Feeling of privacy 

Privasi dari pekerja dapat dirasakan dari desain ruang kerja. Ada ruang 

kerja yang didesain untuk seorang pekerja, adapula yang didesain untuk 

beberapa orang. 

b. Sense of status and impotance 

Para karyawan tingkat bawah senang dengan desain ruang yang terbuka 

karena memberi kesempatan kepada karyawan untuk berkomunikasi 

 secara informal. 

2.2 Karakteristik Individu 

2.2.1 Pengertian Karakteristik Individu 

Setiap orang mempunyai pandangan, tujuan, kebutuhan dan kemampuan 

yang berbeda satu sama lain. Perbedaan ini akan terbawa dalam dunia kerja, yang 

akan menyebabkan perilaku individu satu dengan yang lain berbeda pula, 

meskipun bekerja ditempat yang sama. Pemahaman terhadap perilaku individu 

sangatlah penting. Dengan memahami perilaku individu lain seperti rekan kerja, 

atasan atau bawahan baik di lingkungan organisasi maupun masyarakat umum 

dapat membuat kita  mampu beradapatasi dengan lingkungan.  

Latar belakang individu dapat menjadikan ciri – ciri individu. Berkaitan 

dengan karakteristik individu bahwa individu membawa tatanan organisasi, 

kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan dan pengalaman. Karakteristik ini 

akan membawa individu dalam lingkungan organisasi (Thoha, 2003 : 98).    
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Gibson et al (2007 : 124) menyatakan bahwa karakteristik individu terdiri dari 

kemampuan, keterampilan, pengalaman, latar belakang individu dan demografi 

individu yang bersangkutan. Steers (2007 : 223) mengemukakan bahwa 

karakteristik individu meliputi masa kerja, tingkat pendidikan dan kebutuhan 

berprestasi. 

Setiap individu adalah unik baik bentuk dan perilakunya. Oleh karena itu, 

pimpinan perlu memiliki sifat bijak dalam memperlakukan karyawannya sehingga 

tujuan organisasi tercapai. Untuk dapat memahami individu, kita perlu memahami 

karakteristik yang melekat pada individu yang terdiri dari ciri – ciri biografis dan 

kepribadian (Sopiah, 2008 : 68). Ciri biografis individu terdiri dari umur, status 

perkawinan, masa kerja, jenis kelamin dan tingkat pendidikan                    

(Robbins, 2008 : 187). Kepribadian terdiri dari sikap, nilai, minat dan upaya. 

2.2.2 Dimensi Karakteristik Individu 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, karakteristik individu yang 

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari umur, tingkat pendidikan, masa kerja 

dan jumlah tanggungan yang dijelaskan sebagai berikut : 

1. Umur 

Karyawan yang berumur tua  dianggap kurang luwes dan menolak teknologi 

baru. Namun di lain pihak ada sejumlah kualitas positif yang ada pada 

karyawan yang lebih tua, meliputi pengalaman, pertimbangan, etika kerja 

yang kuat, dan komitmen terhadap mutu. Karyawan yang lebih muda 

cenderung mempunyai fisik yang kuat, sehingga diharapkan dapat bekerja 

keras dan pada umumnya mereka belum berkeluarga atau bila sudah 

berkeluarga anaknya relatif masih sedikit. Tetapi karyawan yang lebih muda 
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umumnya kurang berdisiplin, kurang bertanggung jawab dan sering 

berpindah – pindah pekerjaan dibandingkan karyawan yang lebih tua 

(Nitisemito, 2002 : 57). 

2. Tingkat Pendidikan 

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan mempengaruhi pola 

pikir yang nantinya berdampak pada tingkat kepuasan kerja                

(Kreitner and Kinicki, 2003 : 277).  Pendapat lain juga menyebutkan bahwa 

semakin tinggi tingkat pendidikan maka tuntutan – tuntutan terhadap aspek – 

aspek kepuasan kerja di tempat kerjanya akan semakin meningkat (Wexley 

and  Yukl, 2003 : 149). Setiap jenis pekerjaan yang memiliki tuntutan yang 

berbeda terhadap karyawan dan para karyawan juga memiliki kemampuan 

kerja yang berbeda. Prestasi kerja karyawan dengan sendirinya akan 

meningkat, ada kesesuaian antara kemampuan dan jenis pekerjaannya 

(Handoko, 2003:98).  Dalam hal ini pendidikan sangat mempengaruhi 

kemampuan dari karyawan tersebut terutama untuk pekerjaan - pekerjaan 

yang membutuhkan keahlian dan ketrampilan khusus.  Menurut Gomes 

(2001:1) Pendidikan  dalam suatu organisasi adalah suatu proses 

pengembangan kemampuan kearah yang diinginkan oleh suatu organisasi 

yang bersangkutan. Pendidikan pada umumnya berkaitan dengan 

mempersiapkan calon tenaga kerja yang diperlukan suatu organisasi atau 

instansi untuk pengembangan secara umum. Pendidikan merupakan aktivitas 

yang dilakukan suatu organisasi untuk mengembangkan individu dengan 

tujuan agar individu atau pegawai perusahaan dapat berperan dan bergerak 

dalam organisasi, sesuai dengan pertumbuhan organisasi di masa depan. 



16 
 

 

Menurut Notoatmojo (1998:97) pendidikan dapat dilakukan melalui cara 

sebagai berikut : 

a. Pendidikan secara formal dapat dilihat dari latar belakang pendidikan 

karyawan sebelumnya dan dapat pula ditempuh dengan memberikan 

kesempatan pada karyawan untuk mengikuti pendidikan lanjutan secara 

resmi dalam suatu lembaga pendidikan yang mampu memberikan nilai 

tambah bagi perusahaan. 

b. Pendidikan informal dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan yang 

membuka penambahan pengetahuan praktis yang dinilai dapat menambah 

pengetahuan karyawan. 

3.  Masa Kerja 

Masa kerja ternyata konsisten berhubungan secara negatif dengan keluar 

masuknya karyawan dan kemangkiran, namun memiliki hubungan yang 

positif terhadap produktivitas kerja.  Masa kerja yang lama akan cenderung 

membuat seorang karyawan lebih merasa betah dalam suatu organisasi, hal 

ini disebabkan diantaranya karena telah beradaptasi dengan lingkungannya 

yang cukup lama sehingga seorang karyawan akan merasa nyaman dengan 

pekerjaannya.  Penyebab lain juga dikarenakan adanya kebijakan dari instansi 

atau perusahaan mengenai jaminan hidup dihari tua (Kreitner and Kinicki, 

2003:275). Menurut Gibson dkk., (2007: 43) masa kerja seseorang akan 

menentukan prestasi individu yang merupakan dasar prestasi dan kinerja 

organisasi. Semakin lama seseorang bekerja di suatu organisasi, maka tingkat 

prestasi individu akan semakin meningkat yang dibuktikan dengan tingginya 

tingkat penjualan dan akan berdampak kepada kinerja.  
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2.3 Motivasi 

2.3.1 Pengertian Motivasi 

Banyak individu secara salah memandang motivasi sebagai sebuah sifat 

pribadi, beberapa individu memilikinya dan yang lain tidak. Kita tahu bahwa 

motivasi merupakan hasil interaksi antara individu dengan situasi. Tentu saja, 

setiap individu memiliki dorongan motivasional dasar yang berbeda-beda. 

Seseorang yang sangat termotivasi, yaitu orang melaksanakan upaya subtansial, 

guna menunjang tujuan-tujuan produksi kesatuan kerjanya, dan perusahaan di 

mana ia bekerja. Seseorang yang tidak termotivasi, hanya memberikan upaya 

minimum dalam hal bekerja. Dengan demikian motivasi atau motivation berarti 

pemberian motiv, penimbulan motiv atau hal yang menimbulkan dorongan atau 

keadaan yang menimbulkan dorongan.  

Motivasi menurut Robbins (2008:222) adalah proses yang menjelaskan 

intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. 

Motivasi menurut Hasibuan (2009:141) adalah pemberian data penggerak yang 

menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mau bekerjasama, bekerja efektif 

dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. Motivasi 

menurut Flippo dalam Hasibuan (2009:143) menyatakan bahwa “Direction or 

motivation is essence, it is a skill in aligning employee and organization interest 

so that behavior result in achievement of employee want simultaneously with 

attainment or organizational objectives”. (Motivasi adalah keahlian, dalam 

mengarahkan karyawan dan organisasi agar mau bekerja secara berhasil, sehingga 

keinginan para karyawan dan tujuan organisasi sekaligus tercapai).  
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Motivasi dapat bersifat positif ataupun negatif. Motivasi positif bertujuan 

“mengurangi perasaan cemas” (Anxiety Reducing Motivation) dimana orang 

ditawari sesuatu yang bernilai (misalnya imbalan berupa uang, pujian, 

kemungkinan untuk menjadi karyawan tetap) apabila kinerjanya memenuhi 

standar yang ditetapkan. Sebaliknya motivasi negatif atau yang sering disebut 

orang “pendekatan tongkat pemukul” (The Stick Approach) menggunakan 

ancaman-ancaman hukum (teguran-teguran, ancaman akan di PHK, ancaman akan 

diturunkan pangkat dan sebagainya) seandainya kinerja orang yang bersangkutan 

dibawah standar.  

Beberapa pengertian motivasi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut 

dapat dinyatakan bahwa motivasi kerja terbentuk dari adanya kebutuhan, sikap 

(attitude) yang mendorong karyawan agar lebih bersemangat dan bergairah dalam 

menghadapi situasi kerja di perusahaan. motivasi kerja merupakan kondisi atau 

energi yang menggerakkan diri karyawan yang terarah atau tertuju untuk 

mencapai tujuan perusahaan. 

2.3.2 Teori Motivasi 

Secara psikologis, aspek yang sangat penting dalam kepemimpinan kerja 

adalah sejauh mana pimpinan mampu mempengaruhi motivasi kerja sumber daya 

manusia yang dimiliki agar mampu bekerja produktif dengan penuh tanggung 

jawab. Hal ini karena beberapa alasan antara lain:  

1)  Karyawan harus senantiasa didorong untuk bekerja sama dalam organisasi  

2)  Karyawan harus senantiasa didorong untuk bekerja dan berusaha sesuai 

dengan tuntutan kerja.  
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3)  Motivasi karyawan merupakan aspek yang sangat penting dalam memelihara 

dan mengembangkan sumber daya manusia dalam organisasi.  

Teori motivasi dipahami agar pimpinan mampu mengidentifikasi apa yang 

memotivasi karyawan bekerja, hubungan perilaku kerja dengan motivasinya, dan 

mengapa karyawan berprestasi tinggi. Teori motivasi dalam penelitian ini 

didasarkan pada Teori Berprestasi (Achievement Theory). Prof. DR. David 

C.McClelland dalam kutipan Robbins, (2008:222) seorang ahli psikologi bangsa 

Amerika dari Universitas Harvard, dalam teori motivasinya mengemukakan 

bahwa produktivitas seseorang sangat ditentukan oleh “Virus Mental” yang ada 

pada dirinya. Virus mental adalah kondisi jiwa yang mendorong seseorang untuk 

mampu mencapai prestasinya secara maksimal. Virus mental yang dimaksud 

terdiri dari tiga dorongan kebutuhan, yaitu:  

a. Kebutuhan untuk berprestasi (Need of Achievement), merupakan 

 kebutuhan untuk mencapai sukses, yang diukur berdasarkan standar 

 kesempatan dalam diri seseorang. Kebutuhan ini berhubungan erat dengan 

 pekerjaan dan mengarahkan tingkah laku pada usaha untuk mencapai 

 prestasi tertentu.  

b. Kebutuhan berafiliasi (Need for Affiliation), merupakan kebutuhan akan 

 kehangatan dan sokongan dalam hubungannya dengan orang lain. 

 Kebutuhan ini mengarahkan tingkah laku untuk mengadakan hubungan 

 secara akrab dengan orang lain.  

c.  Kebutuhan kekuatan (Need for Power), merupakan kebutuhan untuk 

 menguasai dan mempengaruhi situasi dan orang lain agar menjadi
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 dominan dan pengontrol. Kebutuhan ini menyebabkan orang yang 

 bersangkutan  kurang mempedulikan perasaan orang lain.  

Berdasarkan teori McClelland tersebut sangat penting dibinanya virus 

mental manajer dengan cara mengembangkan potensi karyawan melalui 

lingkungan kerja secara efektif agar terwujudnya produktivitas perusahaan yang 

berkualitas tinggi dan tercapainya tujuan utama organisasi. Atas dasar teori 

McClelland’s Achievement Motivation Theory tersebut dapat disimpulkan ada tiga 

faktor atau dimensi dari motivasi, yaitu motif, harapan dan insentif.  

Ketiga dimensi tersebut diuraikan secara singkat pada bahasan berikut: 

a. Motif 

Motif adalah suatu perangsang keinginan dan daya penggerak kemauan 

 bekerja. Setiap motif mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Suatu 

 dorongan di dalam diri setiap orang, tingkatan alasan atau motif-motif 

 yang  menggerakkan tersebut menggambarkan tingkat untuk menempuh 

 sesuatu. 

b. Harapan 

Harapan merupakan kemungkinan mencapai sesuatu dengan aksi tertentu. 

 Seorang karyawan dimotivasi untuk menjalankan tingkat upaya tinggi bila 

 karyawan meyakini upaya tersebut akan menghantar ke suatu penilaian 

 kinerja yang baik; suatu penilaian yang baik akan mendorong ganjaran-

 ganjaran organisasional (memberikan harapan kepada karyawan) seperti 

 bonus, kenaikan gaji, atau promosi; dan ganjaran itu kan memuaskan 

 tujuan pribadi karyawan. 
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c. Intensif 

Insentif yang diberikan kepada karyawan sangat berpengaruh terhadap 

 terhadap motivasi dan kinerja karyawan. Menurut Hasibuan (2009:118) 

 “Insentif adalah tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan 

 tertentu yang prestasinya diatas prestasi standar. Insentif merupakan alat 

 yang dipergunakan pendukung prinsip adil dalam pemberian 

 kompensasi”. 

2.3.3  Bentuk Motivasi 

Motivasi kerja merupakan energi atau motor penggerak bagi manusia 

(pegawai) untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan tujuan unit kerja dan 

memenuhi harapan yang diinginkannya. Martoyo (1992 : 359), membedakan 

motivasi kerja menjadi dua bentuk, sebagai berikut  : 

a.  Motivasi internal 

Motivasi ini adalah pendorong kerja yang bersumber dari dalam diri pekerja 

sebagai individu, berupa kesadaran mengenai pentingnya atau manfaat/makna 

pekerjaan yang dilaksanakannya. Dengan kata lain motivasi ini bersumber dari 

pekerjaan yang dikerjakan, baik karena mampu memenuhi kebutuhan, atau 

menyenangkan, atau memungkinkan mencapai suatu tujuan, maupun karena 

memberikan harapan tertentu yang positif dimasa depan. Misalnya pekerja 

yang bekerja secara berdedikasi semata-mata karena merasa memperoleh 

kesempatan untuk mengaktualisasikan atau mewujudkan realisasi dirinya 

secara maksimal. 
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b.   Motivasi eksternal 

Motivasi ini adalah pendorong kerja yang bersumber dari luar diri pekerja 

sebagai individu, berupa suatu kondisi yang mengharuskan melaksanakan 

pekerjaan secara maksimal. Misalnya berdedikasi tinggi dalam bekerja karena 

gaji/upah yang tinggi, jabatan/posisi yang terhormat atau memiliki kekuasaan 

yang besar, pujian , hukuman dan lain-lain. 

Di lingkungan organisasi terutama lembaga pemerintah terlihat 

kecenderungan penggunaan motivasi eksternal lebih dominan daripada motivasi 

internal. Kondisi ini terutama disebabkan tidak mudah menumbuhkan kesadaran 

dari dalam diri pekerja, sementara kondisi kerja di sekitarnya lebih banyak 

mengarahkannya untuk mendapatkan kepuasan kerja yang hanya bisa dipenuhi 

dari luar dirinya. 

 Adanya keanekaragaman tersebut menyebabkan banyaknya teori motivasi 

yang berkembang. Secara garis besar teori motivasi dikelompokkan oleh Gibson 

(2007:91) menjadi dua kelompok, yaitu: 

a.  Teori kepuasan (content theories) yang memusatkan perhatian pada faktor-

faktor dalam diri orang yang menguatkan (energize), mengarahkah (direct), 

mendukung (sustain) dan menghentikan (stop) perilaku. Mereka menentukan 

kebutuhan khusus yang memotivasi seseorang. 

b. Teori proses  (process theories) yang menguraikan dan menganalisis bagaimana 

perilaku itu dikuatkan, diarahkan, didukung dan dihentikan. 
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Tiga  teori penting dalam teori kepuasan, yaitu teori hirarki kebutuhan  dari 

Maslow (Maslow’s need hierarchy), teori dua faktor dari Herzberg (Herzberg’s 

two factor theory) dan teori kebutuhan yang dipelajari dari McClelland 

(McClelland’s learned needs theory). 

Tiga teori penting lainnya tentang proses, yaitu teori harapan (expectancy 

theory), teori keadilan (equity theory) dan teori pengukuhan (reinforcment theory). 

Teori-teori ini telah mendorong banyak penelitian yang mendalam dan mendorong 

para manajer untuk berusaha keras menerapkannya dalam praktek. 

Sesuai dengan pokok bahasan dalam penelitian ini, maka teori motivasi 

akan ditekankan pada teori kepuasan (content theory) dari teori hirarki kebutuhan 

Maslow (Maslow’s need hierarchy). 

2.3.4  Langkah-Langkah Motivasi 

 Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh setiap pemimpin di 

dalam memotivasi bawahan. Hal ini sangat penting sebab motivasi dikatakan 

berhasil apabila pemimpin dalam rangkaian mengamati, memahami, mencari 

sebab-sebab, memperhitungkan, mengawasi, mengubah dan mengarahkan 

perilaku bawahan, benar-benar menghasilkan perilaku setiap bawahan sesuai 

dengan nama, keinginan dan tujuan organisasi. 

 Oleh karena itu, menurut  Manullang (2002:81) dalam memotivasi 

bawahan ada beberapa petunjuk atau langkah-langkah yang perlu diperhatikan 

oleh setiap pemimpin yaitu. 

a. Pemimpin harus memahami semua perilaku semua bawahan; apa sebab 

perilaku, kekuatan-kekuatan motif yang paling kuat, tujuan yang ingin dicapai, 

harapan atau yang diinginkan. 
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b. Didalam memotivasi bawahan, pemimpin harus berorientasi kepada kerangka 

acuan orang. Sebab motivasi untuk bawahan bukan untuk pemimpin. Oleh 

karenanya motivasi harus memiungkinkan bagi bawahan untuk berperilaku 

dan berbuat sesuai dengan tingkat kebutuhan yang diharapkan. 

c.  Tidak ada orang yang persis sama, berbeda-beda satu dengan yang  lian, oleh 

karena itu setiap  pemimpin harus selalu mengetahui bahwa motif yang sama 

akan dapat menimbulkan reaksi yang berbeda. Sebaliknya motif yang 

berbeda-beda menimbulkan reaksi yang sama. Tetapi juga harus diingat, 

bahwa motif yang berulang-ulang dipakai dapat kehilangan efektifitasnya. 

d.  Tiap-tiap orang tidak sama dalam memuaskan kebutuhan. Sebab masing-

masing individu mempunyai latar belakang kehidupan pribadi, pendidikan 

pengalaman cita-cita dan harapan yang berbeda-beda. 

e.  Setiap pekerjaan mempunyai segi-segi teknis, ekonomis, sosial, psikologi. 

Oleh karena itu, harus selalu dimengerti oleh setiap pemimpin, bahwa masing-

masing segi mempunyai daya dorong yang berbeda-beda di dalam hal 

memotivasi bawahan. 

f.  Setiap pemimpin harus memberikan keteladanan sebanyak mungkin. Sebab 

dengan keteladanan, bawahan akan memperoleh motivasi dan contoh-contoh 

secara konkrit. 

g.  Pemimpin mampu mempergunakan keahlian dalam berbagai bentuk, misalnya; 

1) Menciptakan iklim 

2) Membuat pekerjaan berarti 
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3) Memberikan ganjaran 

4) Berbuat dan bersikap  adail. 

5) Umpan baik yang mendorong 

6) Bergaulah dengan bawahan. 

h. Pemimpin harus berbuat dan berlaku realistik. Harus disadari oleh setiap 

pemimpin, bawahan setiap pemimpin tidak dapat memberi motivasi kepada 

semua bawahan. Sehingga akibatnya pada suatu ketika sesuatu tidak 

berlangsung semestinya. 

 Tetapi motivasi perlu ada dan perlu diciptakan oleh setiap pemimpin. Dari 

berbagai teknik dan langkah tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa didalam 

memotivasi bawahan, ada dua macam teknik yaitu : 

a.   Dengan cara negatif. 

Teori ini pada dasarnya mengjarkan, bahwa untuk memotivasi orang, harus 

dilakukan dengan kekerasan yaitu hukuman, pukulan, tendangan terhadap 

yang bersangkutan, agar mereka mau melaksanakan apa yang diperintahkan. 

Teknik atau langkah ini kurang baik hasilnya, bahkan akan berbalik bawahan 

akan menendang pimpinan. 

b.   Dengan cara positif. 

Yaitu dengan memenuhi hygienic factors dan melaksanakan motivasi. Dalam 

teknik motivasi ini, pemimpin melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1)   Menjelaskan tujuan organisasi kepada setiap bawahan dalam organisasi; 
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2)  Mengusahakan agar setiap bawahan menyadari memahami dan menerima baik 

tujuan tersebut; 

3)  Menjelaskan filsafat yang dianut pimpinan organisasi dalam menjalankan 

kegiatan organisasi; 

4) Menjelaskan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditempuh pemimpin organisasi 

dalam mencapai tujuan; 

5)   Mengusahakan setiap bawahan agar mengerti struktur organisasi; 

6) Menjelaskan peranan yang diharapkan oleh pimpinan organisasi yang harus 

dilaksanakan oleh setiap bawahan; 

7) Menekankan pentingnya kerja sama dalam melaksanakan kegiatan yang 

diperlukan; 

8) Memperlakukan setiap bawahan sebagai manusia dengan penuh pengertian; 

9) Memberikan penghargaan serta pujian kepada bawahan yang berhasil dan 

teguran serta bimbingan kepada yang salah dan kurang mampu; 

10) Menyakinkan setiap bawahan, bahwa dengan bekerja baik dalam organisasi 

tujuan pribadi masing-masing bawahan akan dapat terpenuhi secara maksimal. 

2.3.5  Tujuan Pemberian Motivasi 

 Menurut Hasibuan (2009:146) tujuan motivasi antara lain: 

 1. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. 

 2. Meningkatkan produktivitas karyawan. 

 3. Mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan. 
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 4. Meningkatkan kedisiplinan karyawan. 

 5. Mengefektifkan pengadaan karyawan. 

 6. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik.  

 7. Meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan.  

 8. Meningkatkan kesejahteraan karyawan.  

 9. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya.  

 10. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku.  

Pemberian motivasi pada dasarnya adalah memberikan kepuasan kerja 

kepada karyawan dengan harapan karyawan akan bekerja dan mempunyai 

produktivitas yang lebih baik lagi didalam bekerja yang pada akhirnya kinerja 

perusahaan juga akan semakin baik. 

2.4 Kinerja 

2.4.1 Pengertian Kinerja 

Mangkunegara (2008 : 67) menyatakan bahwa kinerja merupakan hasil 

kerja secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan padanya. 

Kinerja pegawai merupakan tujuan akhir dan merupakan cara bagi manajer untuk 

memastikan bahwa aktivitas pegawai dan output yang dihasilkan sinergi dengan 

tujuan organisasi. Kinerja merupakan kesuksesan seseorang dalam melaksanakan 

suatu pekerjaan.  

 Menurut As’ad (2003:48) adalah hasil yang dicapai oleh seseorang 

menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. Sedangkan 

menurut Hasibuan (2000 :105) menyatakan bahwa kinerja adalah hasil yang 

dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas - tugas yang dibebankan kepadanya 
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berdasarkan kecakapan, pengalaman dan kesungguhan.  Byars (2004: 311) 

mengatakan bahwa prestasi kerja atau kinerja adalah hasil dari keterkaitan antara 

usaha, kemampuan, dan persepsi tugas. 

Usaha merupakan hasil motivasi yang menunjukkan sejumlah energi (fisik 

dan atau mental) yang digunakan oleh individu dalam menjalankan suatu tugas. 

Kemampuan merupakan karakteristik individu yang digunakan dalam 

menjalankan suatu pekerjaan. Kemampuan ini tidak dapat dipengaruhi secara 

langsung dalam jangka pendek. Persepsi tugas merupakan petunjuk dimana 

individu percaya bahwa mereka dapat mewujudkan usaha–usaha mereka dalam 

pekerjaannya. 

 Evaluasi pencapaian kinerja karyawan serta evaluasi terhadap besarnya 

penyimpangan adalah dengan cara membandingkan hasil pekerjaan dengan hasil 

yang telah ditetapkan atau diharapkan perusahaan. Oleh karena itu, perlu 

ditetapkan standar dan pengukuran yang jelas dalam mengukur kinerja karyawan. 

Kinerja karyawan merupakan perolehan organisasi atas hasil kerja, prestasi, atau 

kinerja para karyawannya. Kinerja karyawan perlu terus menerus diperhatikan dan 

dinilai, sehingga bahwa kinerja menggambarkan langkah-langkah organisasi ke 

arah yang lebih efektif benar-benar terwujud.   

Untuk keperluan tersebut, maka perlu diciptakan kondisi-kondisi yang 

mendukung, seperti disiplin karyawan, tingkat supervisor terhadap para karyawan, 

dan kreativitas dan sikap-sikap lain yang menguntungkan organisasi dan 

karyawan.  Menurut Bernardin and Russel  dalam As’ad (2003:61) pengukuran 

kinerja pegawai berdasarkan kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas 

biaya, kebutuhan penyelia, dan hubungan antar karyawan.  Sementara, Blumberg 
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dan Pringle (2002: 92) mengatakan bahwa penentu daripada kinerja adalah 

kapasitas (seperti pengetahuan, keterampilan dan pendidikan), kesempatan 

(seperti prosedur organisasi, kepemimpinan dan kebijakan organisasi), dan 

kemauan (seperti motivasi, kepuasan kerja dan status pekerjaan). Kinerja 

karyawan merupakan suatu bentuk sikap sehari-hari yang dilakukan karyawan 

untuk mencapai tujuan perusahaan. Menurut Sayudi (2000 : 27) faktor-faktor 

penilaian kinerja meliputi efektivitas dan efisiensi, tanggung jawab, disiplin dan 

inisiatif.  

 Amstrong and Baron (2002) menyatakan bahwa faktor-faktor dalam 

kinerja dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang harus dipertimbangkan ketika 

mengelola, mengukur, memodifikasi, dan menghargai kinerja. Pertama, faktor-

faktor pribadi seperti keahlian pribadi, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen. 

Kedua, faktor-faktor kepemimpinan seperti kualitas dorongan, arahan dan 

dukungan yang diberikan manajer dan pemimpin tim. Ketiga, faktor-faktor tim 

seperti dukungan yang diberikan oleh kolega. Keempat,  faktor sistem seperti 

sistem kerja dan fasilitas (instrumen tenaga kerja) yang diberikan oleh organisasi. 

Kelima, faktor-faktor kontekstual (situasional) seperti tekanan dan perubahan 

lingkungan eksternal dan internal. 

2.4.2 Tolak Ukur Kinerja 

Ada lima (5) faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi (Chien, 2004) 

yaitu: model of motive, leadership style, Organizational culture and environment,  Job 

design, Human resource policies. Simamora (2009: 418) mengatakan bahwa 

beberapa dimensi kinerja karyawan adalah ketidakhadiran, keterlambatan, lama 

waktu dinas, penyelesaian tugas terandalkan atau memenuhi tolok ukur minimal 
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kuantitas dan kualitas, kerja sama, tindakan protektif, gagasan konstruktif, 

pelatihan diri, dan sikap-sikap yang menguntungkan.  

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, maka pengukuran kinerja dalam 

penelitian ini terdiri atas : 

1. Kualitas Kerja 

Kualitas pekerjaan menggambarkan tingkat keterandalan pekerjaan yang 

dihasilkan oleh para karyawan pada periode waktu tertentu. Keterandalan 

dimaksudkan bahwa pengukuran pelaksanaan pekerjaan karyawan telah 

sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (Certo, 2005 ; 277). 

Bernadin and Russel (2000 : 341) menyatakan kualitas kerja merupakan 

tingkatan dimana proses/hasil diperoleh dengan sempurna tampilan kerja 

secara ideal dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan (rapi, tertib, akurat, 

terorganisasi dengan baik) serta memiliki tanggung jawab dan kejujuran. 

2. Kuantitas Kerja 

Kuantitas pekerjaan karyawan dapat diukur melalui tingkat absensi yaitu 

keadaan yang  menggambarkan tingkat kemangkiran kerja para karyawan. 

Tingkat keterlambatan hadir ke kantor yang menggambarkan tingkat 

kedisiplinan karyawan. Tingkat cekatan karyawan yang menggambarkan 

tingkat kelambanan atau keterlambatan para karyawan dalam menyelesaikan 

.pekerjaan. Serta  lamanya waktu yang dipergunakan para karyawan dalam 

memberikan pelayanan publik (Certo, 2005 : 278). 

3. Ketepatan Waktu 

Ketepatan waktu yaitu tingkatan dimana antar kegiatan dengan hasil yang 

diproduksi tepat waktu atau lebih awal khususnya antara koordinasi dengan 



31 
 

 
 

keluaran yang lain, sebisa mungkin memaksimalkan waktu untuk kegiatan 

lain (Bernardin and Russel, 2000 : 341). 

Kinerja karyawan merupakan perolehan organisasi atas hasil kerja, 

prestasi, atau kinerja para karyawannya. Kinerja karyawan perlu terus menerus 

diperhatikan dan dinilai, sehingga bahwa kinerja menggambarkan langkah-

langkah organisasi ke arah yang lebih efektif benar-benar terwujud. Untuk 

keperluan tersebut, maka perlu diciptakan kondisi-kondisi yang mendukung, 

seperti disiplin karyawan, tingkat supervisor terhadap para karyawan, dan 

kreativitas dan sikap-sikap lain yang menguntungkan organisasi dan karyawan. 

2.5 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian-penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung untuk 

melakukan penelitian. Penelitian-penelitian sebelumnya telah mengkaji masalah 

karakteristik individu, lingkungan kerja, dan motivasi yang masing-masing 

berpengaruh terhadap kinerja dan beberapa penelitian lain yang masih memiliki 

kaitan dengan variabel dalam penelitian ini. 

Tabel 2.1. 

Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Variabel Metode 

Analisis 

Hasil Analisis 

Setiawan 

(2007) 

Hubungan antara 

Karakteristik Individu 

dengan Kepuasan 

Kerja Perawat 

Pelaksana di RS. 

Banyuminak. 

“Karakteristik 

Individu, 

Kepuasan kerja” 

Chi 

Square 

dan T 

test 

Hasil penelitian 

menunjukkan  

karakteristik individu 

memiliki hubungan 

signifikan dengan 

kepuasan kerja 

perawat. 

Ma’rifah 

(2005) 

Pengaruh Motivasi 

Kerja dan Komitmen 

Organisasi Terhadap 

Kinerja Pekerja 

Sosial  

“Motivasi, 

Komitmen 

Organisasi, 

Kinerja” 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Motivasi kerja dan 

komitmen organisasi 

bepengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja. 
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Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Raiser 

(2006) 

Pengaruh Motivasi 

dan Komitmen 

Organisasi Terhadap 

Kinerja Pegawai 

Eselon III pada 

Kantor/Dinas di 

Lingkungan 

Pemerintah 

Kabupaten Rokan 

Hulu 

“Motivasi, 

Komitmen 

Organisasi, 

Kinerja” 

Regresi 

Linier 

Berganda 

motivasi kerja dan 

komitmen organisasi 

bepengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja. 

 

Normans

yah 

(2010) 

Analisis Pengaruh 

Karakteristik 

Individu dan Budaya 

Organisasi Terhadap 

Kinerja Pegawai di 

Universitas Asahan 

Kisaran 

“ Karakteristik 

Individu, 

Budaya 

Organisasi, 

Kinerja” 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Secara parsial 

karakteristik individu 

dan budaya 

organisasi 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja pegawai 

Universitas Asahan 

Kisaran. Variabel 

yang dominan 

memiliki pengaruh 

terhadap kinerja 

pegawai adalah 

budaya organisasi. 

Naibaho 

(2006) 

Pengaruh  

Lingkungan Kerja 

dan Pengembangan 

Karir terhadap 

Prestasi Kerja 

Karyawan PT. 

Alandick Indonesia 

di Jakarta Selatan 

“Lingkungan 

Kerja, 

Pengembangan 

Karir, Perestasi 

Kerja” 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Hasil penelitian ini 

adalah lingkungan 

kerja dan 

pengembangan karir 

mempunyai 

pengaruh positif dan 

sangat signifikan 

terhadap prestasi 

kerja karyawan 

sedangkan secara 

parsial lingkungan 

kerja mempunyai 

pengaruh yang 

positif dan sangat 

signifikan terhadap 

prestasi kerja 

karyawan dan 

pengembangan karir 

mempunyai 

pengaruh signifikan 

terhadap prestasi 

kerja karyawan PT. 

Alandick Indonesia. 
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Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Gunastri 

(2009) 

Pengaruh 

Karakteristik 

Individu, 

Karakteristik 

Pekerjaan, 

Karakteristik 

Organisasi, 

Motivasi Kerja 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan Studi 

pada CV. Kecak 

Denpasar 

“Karakteristik 

Individu, 

Karakteristik 

Pekerjaan, 

Krakteristik 

organisasi, 

Motivasi Kerja, 

Kinerja” 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Hasilnya 

menunjukkan 

bahwa karakteristik 

organisasi, 

karakteristik kerja, 

karakteristik 

individu 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

karyawan, 

Karakteristik kerja 

karakteristik 

organisasi, 

karakteristik 

individu 

berpengaruh positif  

terhadap motivasi 

kerja. Hasil 

penelitian juga 

menunjukkan 

bahwa motivasi 

kerja berpengaruh 

positif tetapi tidak 

signifikan terhadap 

kinerja. 

Joko 

Purnomo 

(2008) 

Kepemimpinan, 

motivasi kerja, 

dan lingkungan 

kerja, terhadap 

kinerja 

karyawan 

menunjukkan 

hasil yang 

signifikan 

 

“Kepemimpinan, 

Motivasi Kerja, 

Lingkungan 

Kerja, Kinerja” 

Regresi 

Linier 

Berganda 

penelitiannya 

mengenai 

kepemimpinan, 

motivasi kerja, dan 

lingkungan kerja, 

terhadap kinerja 

karyawan 

menunjukkan hasil 

yang signifikan. 

 

2.6 Hubungan variable-variabel dengan Kinerja 

2.6.1 Hubungan Lingkungan Kerja dengan Kinerja 

Lingkungan kerja merupakan faktor penting yang dapat menghasilkan 

pendayagunaan sumber daya manusia yang optimal bagi perusahaan. Jika 
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lingkungan kerja tidak diperhatikan oleh perusahaan secara maksimal maka 

karyawan tidak dapat bekerja secara optimal dan tujuan perusahaan tidak akan 

tercapai (Gibson, 2007 : 94). Lingkungan kerja merupakan faktor yang paling 

banyak mempengaruhi perilaku karyawan terutama dalam lingkungan pekerjaan 

yang secara tidak langsung maupun langsung mempengaruhi kinerja karyawan. 

Menurut Nitisemito (2002 : 109) “Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang 

ada di sekitar pekerja, yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan 

tugas yang dibebankan padanya”.  

Lingkungan kerja menurut Kartono (2001 : 177) dapat diartikan sebagai 

lingkungan yang merupakan aspek dari kinerja. Dikatakan lebih lanjut bahwa 

lingkungan kerja merupakan kondisi-kondisi material dan psikologis yang ada 

dalam perusahaan karyawan tersebut bekerja. Dalam melaksanakan tugas-

tugasnya, setiap tenaga kerja berhubungan langsung dan sangat dipengaruhi oleh 

lingkungan kerja. Lingkungan kerja dapat dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama 

adalah disediakannya berbagai macam fasilitas untuk karyawan, seperti pelayanan 

kesehatan dan pengadaan kamar kecil. Kelompok kedua adalah kondisi kerja. 

Kelompok yang ketiga adalah masalah hubungan karyawan. Umumnya karyawan 

menghendaki tempat kerja yang menyenangkan (Simamora,  2009 : 206). 

 Amriyati dkk., (2003) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa ada 

hubungan positif signifikan antara lingkungan kerja dengan kinerja. Penelitian ini 

membuktikan bahwa giat atau tidaknya karyawan dalam bekerja juga tergantung 

dari kondisi lingkungan kerja di tempat karyawan bekerja. Jika kondisi kerja 

kondusif,  maka kinerja karyawan meningkat atau sebaliknya, jika kondisi kerja 

kurang kondusif, maka kinerja karyawan akan menurun.  
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2.6.2 Hubungan Karakteristik Individu dengan Kinerja 

 Manusia dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, mereka mempunyai 

motivasi yang berbeda-beda. Motivasi inilah yang sangat mempengaruhi 

karakteristik individu dari masing-masing individu itu sendiri, oleh karena itu 

perbedaan karakteristik individu dari setiap karyawan, jika suatu perusahaan ingin 

mencapai tujuan organisasi maka karakteristik individu haruslah diperhatikan. 

Menurut James (2002 : 87) “karakteristik individu adalah minat, sikap dan 

kebutuhan yang dibawa seseorang didalam situasi kerja”. 

 Minat adalah sikap yang membuat seseorang senang akan obyek 

kecenderungan atau ide – ide  tertentu. Hal ini diikuti dengan perasaan senang dan 

kecenderungan untuk mencari obyek yang disenangi. Bila karyawan tidak dapat 

menjalankan tugasnya dengan minat gembira maka suatu perusahaan tidak akan 

mencapai hasil yang semestinya dapat dicapai.  

Didalam suatu perusahaan karakteristik individu yang dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan. Penelitian Lubis (2009) menunjukkan 

karakteristik individu berpengaruh positif terhadap kinerja dokter.  Berbeda 

dengan penelitian Komariyah (2006 : 168) yang menunjukkan hasil bahwa tidak 

ada pengaruh antara karakteristik individu dengan kinerja kepala desa. Hal ini 

disebabkan kurangnya kesempatan aktualisasi diri kepala desa, kurangnya 

kerjasama antar kepala desa serta terjadinya transformasi sistem kepala desa. 

2.6.3 Hubungan Motivasi dengan Kinerja 

Dua hal yang berkaitan dengan kinerja/performance adalah kesediaan atau 

motivasi dari pegawai untuk bekerja, yang menimbulkan usaha karyawan dan 

kemampuan karyawan untuk melaksanakannya. Menurut Gomez (2003:177) 
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bahwa kinerja/performance adalah fungsi dari motivasi dan kemampuan atau 

dapat ditulis dengan rumus P= f (M x A) dimana P= performance/kinerja, m = 

motivation/motivasi, a = ability/kemampuan. Kemampuan melekat dalam diri 

seseorang dan merupakan bawaan sejak lahir serta diwujudkan dalam tindakannya 

dalam bekerja, sedangkan motivasi adalah aspek yang sangat penting untuk 

menggerakkan kreativitas dan kemampuan seseorang dalam melakukan suatu 

pekerjaan, serta selalu bersemangat dalam menjalankan pekerjaan tersebut.  

Dari sebagian uraian yang telah dijelaskan dapat ditarik kesimpulan bahwa 

para karyawan mampu melakukan pekerjaan dan ingin mencapai hasil maksimal 

dalam pekerjaannya. Perwujudan kinerja yang maksimal, dibutuhkan suatu 

dorongan untuk memunculkan kemauan dan semangat kerja, yaitu dengan 

motivasi. Motivasi berfungsi untuk merangsang kemampuan karyawan maka akan 

tercipta hasil kinerja maksimal. 

2.7 Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual ini secara keseluruhan menggambarkan pengaruh 

langsung antara variabel Lingkungan Kerja (X1); Karakteristik Individu (X2); dan 

Motivasi (X3) terhadap Kinerja (Y). Variabel-variabel tersebut merupakan 

variabel terukur (Measured variable), oleh karena itu pengukurannya melaui 

instrumen-instrumen penelitian (item-item kuisioner penelitian). Berdasarkan 

uraian tersebut, hubungan pengaruh antar variabel dalam penelitian ini ini secara 

keseluruhan dapat dilihat pada Gambar  di bawah ini. 
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Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Hipotesis 

 Hipotesis merupakan suatu pernyataan sementara yang masih memiliki 

kemungkinan benar atau salahnya. Berdasarkan landasan teori dan kerangka 

berpikir yang telah diuraikan diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini yaitu: 
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H1 :Lingkungan kerja, karakteristik individu dan motivasi memiliki pengaruh 

 secara simultan terhadap kinerja pegawai di IKIP PGRI Jember ? 

H2 :Lingkungan kerja, karakteristik individu dan motivasi memiliki pengaruh 

 secara parsial terhadap kinerja pegawai di IKIP PGRI Jember ? 

H3 :Motivasi merupakan faktor utama dalam mempengaruhi kinerja pegawai 

 di IKIP PGRI Jember ? 

Gambar 2.2 : Model Hipotesis 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

  = pengaruh parsial 

 

  = pengaruh simultan 

 

  = faktor dominan 

 

Dari model hipotesis yang dibuat, peneliti ingin membuktikan apakah 

benar lingkungan kerja karakteristik individu dan motivasi memiliki pengaruh 

secara simultan terhadap kinerja. Selain itu juga ingin membuktikan apakah benar 

lingkungan kerja karakteristik individu dan motivasi memiliki pengaruh secara 

parsial terhadap kinerja karyawan, melalui pengaruh parsial tersebut akan 
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diketahui apakah benar motivasi merupakan faktor yang paling utama dalam 

mempengaruhi kinerja karyawan. 

 


