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ABSTRAK 

 

Nursiati, Depi 2019. Pengaruh Lingkungan dan Motivasi terhadap Kinerja 

Karyawan pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun Skripsi. 

Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 

Pembimbing Dr. Aji Damanuri, M E.I. 

 

Kata Kunci: Tugas, Kemampuan, dan Usaha 

 

Keberhasilan suatu perusahaan termasuk lembaga keuangan 

dipengaruhi oleh banyak faktor dan faktor yang paling penting adalah 

sumber daya manusia (SDM). Kinerja karyawan dianggap penting karena 

keberhasilan suatu perusahaan dipengaruhi oleh kinerja karyawannya itu 

sendiri. Maka dari itu karyawan perlu mendapatkan perhatian dan 

pengelolaan agar mencapai hasil yang maksimal. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah 1) Apakah lingkungan berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan dan seberapa besar pengaruhnya, 2) Apakah motivasi 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan dan seberapa besar pengaruhnya, 

3) Apakah lingkungan dan motivasi secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan dan seberapa besar pengaruhnya. Dalam 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

lingkungan dan motivasi terhadap kinerja karyawan baik secara parsial 

maupun simultan pada Bank BRI Syariah kantor cabang Madiun. 

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif.Dalam 

penelitian ini menggunakan pendekatan assositif kausal  bersifat expost 

facto. Populasi dari penelitian ini adalah 43 karyawan sedangkan untuk 

jumlah sampel sama dengan populasi teknik pengambilan sampel adalah 

nonprobability Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan 

kuisioner. Uji coba menggunakan 30 karyawan di Bank BRI Syariah antor 

cabang Madiun. Uji coba instrumen menggunakan uji validitas dan uji 

realibilitas. Uji prasyarat analisis meliputi uji normalitas, uji 

heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan uji multikolinieritas. Teknik 

analisis data menggunakan uji regresi linier berganda. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) lingkungan 

berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja 

karyawan dengan nilai thitung > ttabel yaitu thitung> ttabel yaitu 4,315 > 2,023 

atau sig 0,000 < 0,05 dan besarnya pengaruh 31,2%. 2) motivasi 

berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja 

karyawan thitung > ttabel yaitu 4,260 > 2,023 atau sig 0,000 < 0,05 dan 

besarnya pengaruh 30,7%. 3) lingkungan dan motivasi berpengaruh secara 

simultan terhadap kinerja karyawan Fhitung>  Ftabel yaitu 13,568 > 3,28 

dengan sig 0,000 < 0,05 dan pengaruhnya sebesar 40,4%. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tingkat persaingan dalam dunia kerja menjadi semakin tinggi. 

Untuk dapat bertahan dan berkembang dalam kondisi tersebut, suatu 

perusahaan harus dapat mengembangkan dan mengolah sumber daya yang 

dimiliki seperti modal, teknologi, dan manusia. Sumber daya manusia 

adalah suatu unsur yang strategis dalam menentukan maju tidaknya sebuah 

organisasi. Pengembangan sumber daya manusia yang telah direncanakan 

dan berjalan berkelanjutan merupakan kebutuhan untuk organisasi. Sebuah 

organisasi seperti lembaga perbankan syariah tentunya memerlukan manusia 

sebagai sumber daya manusia. Maka untuk mencapai tujuan organisasi 

termasuk organisasi lembaga keuangan, setiap karyawan dituntut untuk 

bekerja secara maksimal sehingga dapat memuaskan para pelanggan atau 

nasabah.  

Dalam kondisi saat ini baik teknologi, politik, ekonomi sangat 

berpengaruh dalam menghadapi persaingan. Pada umumnya perusahaan 

yang tidak mampu menghadapai persaingan akan memiliki kinerja dan 

kualitas produk yang rendah. Manager harus bertanggung jawab untuk 

membuat rencana dan mimiliki kompetensi untuk melakukan perubahan 

sesuai dengan yang diharapkan. Kesuksesan suatu organisasi dalam 
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mengelola sumber daya manusia yang dimiliki sangat menentukan 

kesuksesan dari pencapaian tujuan organisasi.  

Keberhasilan pencapaian organisasi sangat dipengaruhi oleh peran 

dan kinerja karyawannya, kinerja dalam suatu organisasi merupakan bukti 

dari berhasil tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk meraih 

kinerja yang diharapkan faktor manusia merupakan variabel yang penting 

karena sukses tidaknya suatu usaha, bisanya ditentukan oleh perilaku-

perilaku manusia yang melaksanakan pekerjaan. 

Indra Bastian menyatakan bahwa kinerja merupakan gambaran 

mengenai tingkat keberhasilan atas pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ 

kebijaksanaan dalam mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi 

yang terdapat dalam perumusan skema strategis suatu organisasi.1 

Sedangkan menurut Mangkunegara kinerja karyawan adalah hasil keja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggng jawab yang diberikan 

kepadanya.2 Kinerja karyawan dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas 

dari faktor individu dan faktor lingkungan organisasi. Faktor individu 

meliputi motivasi dan kemampuan, sedangkan faktor yang berasal dari 

lingkungan organisasi meliputi fasilitas kerja yang memadai, pola 

komunikasi kerja yang efektif, dan hubungan kerja harmonis.3  

 
1 Irham Fahmi, Manajemen Kinerja (Bandung: Alfabeta, 2015), 2. 
2 Anwar Prabu Mangkunegara, Evaluasi Kinerja SDM  cet 8 (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2019), 9. 
3 Ibid., 16. 



3 

 

Suatu organisasi baik pemerintah maupun swasta dalam mencapai 

tujuannya harus melalui orang-orang yang memiliki peran aktif sebagai 

pelaku pencapaian tujuan tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut maka 

setiap individu yang berada dalam organisasi tersebut harus meningkatkan 

kinerjanya, sehingga secara langsung akan meningkatkan kinerja organisasi 

tersebut. 

Penilaian Kinerja pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun 

menggunakan cara penilaian kinerja Penilaian Karya Pegawai (PKP) dengan 

metode Contingengency Appraisal System yaitu penilaian kinerja karyawan 

dengan mengkombinasikan dari beberapa unsur yang meliputi karakter, 

sifat, tingkah laku, dan hasil kerja karyawan yang tentunya berhubungan 

dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing karyawan. skor untuk 

masing-masing penilian meliputi attitude 30% penyelesaian tugas 40% dan 

sisanya kehadiran karyawan 30%. Penilaian kinerja karyawan dilakukan 

setiap tahun sekali dan hasil dari penilaian karyawan tersebut dikategorikan 

menjadi 6 kategori yang meliputi istimewa (skor 6), sangat baik (skor 5), 

lebih baik (skor 4), baik (skor 3), perlu perbaikan (skor 2) dan buruk (skor 

1). Rata-rata karyawan mendapatkan penilaian baik, lebih baik, dan sangat 

baik yang mencerminkan bahwa penilaian belum sesuai dengan apa yang 

diharapkan yaitu mendapat penilaian atau predikat istimewa.4 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada kantor Bank BRI 

Syariah kantor cabang Madiun menunjukkan bahwa sebagian kinerja 

 
4 “Najamuddin, Wawancara 20 Januari 2019.” 



4 

 

karyawan belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi 

secara umum. Berhadapan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang 

demikian kompleks tersebut, maka BRI Syariah kantor cabang Madiun 

membutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai etos kerja tinggi 

dalam bekerja. Kinerja dari Bank BRI Syariah dapat diukur dari rasio-rasio 

keuangan yang ada. Pembiayaan yang disalurkan merupakan salah satu 

indikator keberhasilan suatu bank yang menandakan bank dapat 

menyalurkan pembiayaan-pembiayaan sehingga visi, misi, dan tujuan bank 

tersebut. Berikut adalah data hasil penyaluran pembiayaan selama periode 

tahun 2018: 

Tabel 1.1 

 Jumlah Pembiayaan Tersalurkan Periode 2018 

Bulan Besar Pembiayaan (juta) Jumlah Nasabah 

Januari 1950,20 39 

Februari 3697 112 

Maret 5078 138 

April 2263 81 

Mei 2670,8 86 

Juni 1344,9 412 

Juli 4431,7 114 

Agustus 3075 62 

September 2720 51 

Sumber: Dokumentasi pada Bank BRI Syariah KC Madiun 

 

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa ternyata dalam 9 bulan 

terakhir jumlah pembiayaan dan jumlah nasabah yang menerima 
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pembiayaan mengalami fluktuasi atau ketidakstabilan dan cenderung 

mengalami penurunan. 

Menurut Nitisemito lingkungan adalah segala sesuatu yang berada 

disekitar para pekerja/pegawai/karyawan yang dapat berpengaruh pada 

dirinya dalam melaksanakan kewajibannya sebagai karyawan. Sedangkan 

menurut Terry lingkungan merupakan salah satu faktor yang mampu 

mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja 

karyawan di suatu perusahaan.5 Lingkungan yang kondusif memungkinkan 

para karyawan itu dapat bekerja secara optimal. Jika karyawan menyenangi 

lingkungan dimana dia bekerja, maka karyawan itu akan nyaman di tempat 

kerjanya untuk melakukan kegiatan dan tugasnya sehingga waktu kerja 

dapat digunakan secara efektif dan efisisen yang berujung pada peningkatan 

motivasi karyawan untuk bekerja dan kinerja karyawannya. Motif adalah 

suatu dorongan yang berasal dari dalam diri pekerja atau pegawai yang 

perlu dipenuhi supaya dapat menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan 

lingkungannya.  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu manager 

lingkungan dan motivasi merupakan faktor penting dalam peningkatan 

kinerja karyawan, maka dari itu perusahaan berusaha semaksimal mungkin 

untuk memberikan lingkungan dan motivasi kepada karyawan sehingga 

hasil kinerja yang didapatkan mengalami peningkatan. Hal-hal yang telah 

dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawan adalah 

 
5 Ilham Nuryasin DKK, “Pengaruh Lingkungan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan,” Administrasi Bisnis, 41 (2016), 18. 
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dengan memberikan failitas kerja yang memadai dan mengadakan  

pelatihan-pelatihan dan memberikan motivasi kepada karyawan meliputi 

kesempatan untuk menjadi karyawan tetap, kenaikan gaji dan promosi 

jabatan apabila mendapatkan predikat penilaian yang diharapkan oleh 

perusahaan.6  

Kondisi lingkungan pada bank BRI Syariah kantor cabang Madiun 

dilihat dari fasilitasnya sudah cukup baik, namun masih memerlukan 

peningkatan dan perbaikan pada beberapa bagian. Berdasarkan data yang 

ditemukan bagian depan di area pelayanan nasabah sudah cukup baik dan 

rapi, suhu ruangan juga sudah baik, kebersihannya juga bersih, namun dari 

segi penataan ruang kurang begitu baik. Selain itu apabila dilihat dari ruang 

kerja back office sempit dan dari suhu udara yang kurang sesuai. Bagian 

ruang kerja AO dan AOM jumlah komputer yang tersedia kurang memadai. 

Hubungan antar rekan kerja juga sudah cukup baik dibuktikan melalui 

keakraban satu sama lain ketika bekerja dan terjalinnya kerja sama antar 

karyawan.  

Dari hasil wawancara salah satu karyawan yang menjabat sebagai 

AOM (Account Officer Micro) mengatakan bahwa motivasi setiap karyawan 

itu berbeda-beda tidak bisa disamakan dan menurutnya motivasi kerja 

karyawan itu dipengaruhi oleh gaji dan yang telah menetap cukup lama akan 

memiliki motivasi tinggi sedangkan yang masih karyawan kontrak kinerja 

mereka dipengaruhi  oleh beberapa faktor baik eksternal maupun internal. 

 
6 Najamuddin, Wawancara 21 Januari 2019” 



7 

 

Selain itu ada hal lain yang membuat kinerja karyawan menurun yaitu 

terlalu tertekannya karyawan khususnya AO dan AOM untuk mendapatkan 

jumlah pembiayaan dengan nominal atau besaran pembiayaan yang telah 

ditargetkan sehingga membuat karyawan stress tentunya semangat kerja 

menurun dan kinerjanyapun menurun padahal AO dan AOM merupakan 

karyawan yang sangat penting untuk keberhasilan bank.7 

Berhadapan dengan usaha peningkatan kinerja karyawan, salah satu 

permasalahan dasar adalah menciptakan lingkungan yang baik serta 

meningkatkan motivasi kerja karyawan. Kedua hal ini berperan dalam hal 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari organisasi di dalam menjalankan 

seluruh kegiatan dan pekerjaan yang telah direncanakan dan diprogramkan. 

Dengan lingkungan yang baik dan motivasi yang tinggi, bagi karyawan 

diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya guna mewujudkan visi misi 

organisasi tempat mereka bekerja. 

Berdasarkan informasi tersebut dan fenomena yang terjadi dan 

diduga ada kaitannya dengan lingkungan dan motivasi  kerja yang kurang 

dalam melaksanakan kegiatannya. Hal itu yang melatar belakangi peneliti 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut melalui penelitian empiris dengan 

judul “Pengaruh Lingkungan dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan pada 

Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun”. 

 

 

 
7 “Agita, Wawancara 24 Januari 2019.” 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakah lingkungan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

dan seberapa besar pengaruhnya pada Bank BRI Syariah kantor cabang 

Madiun? 

2. Apakah Motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

dan seberapa besar pengaruhnya pada Bank BRI Syariah kantor cabang 

Madiun? 

3. Apakah lingkungan dan motivasi secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan dan seberapa besar pengaruhnya pada Bank 

BRI Syariah kantor cabang Madiun? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lingkungan terhadap 

kinerja karyawan pada Bank BRI Syariah kantor cabang Madiun. 

2. Untuk mengetahui dan menganaisis pengaruh motivasi terhadap kinerja 

karyawan pada Bank BRI Syariah kantor cabang Madiun. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lingkungan dan motivasi 

secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan pada Bank BRI 

Syariah kantor cabang Madiun. 
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D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Secara teoritis penelitian ini ditujukan sebagai sarana untuk 

mengembangkan pengetahuan dan teori yang diperoleh di 

perguruan tinggi guna disajikan sebagai bahan studi ilmiah dalam 

rangka penelitian lebih lanjut terutama yang berkaitan dengan 

perbankan syariah. 

b. Memberikan kontribusi bagi pengembangan dan peningkatan 

kurikulum hukum bisnis (ekonomi Islam) khususnya mengenai 

perbankan syariah. 

2. Secara praktis  

a. Bagi praktisi perbankan  

Penelitian ini diharapkan mampu mengupayakan bagaimana 

menciptakan lingkungan dan motivasi kerja yang baik sehingga 

mempu meningkatan kinerja karyawan. 

b. Bagi penulis 

Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat 

mengembangkan pengetahuan dan wawasan penulis dan 

merupakan suatu latihan teknis untuk membandingkan antara teori 

yang diperoleh selama masa perkuliahan dengan praktik yang 

sebenarnya, serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan 

Studi SI di jurusan Perbankan Syariah dan mendapatkan gelar 

Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 
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c. Bagi Lingkungan 

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat menjadi salah 

satu bahan bacaan untuk menambah pengetahuan dan wawasan 

mengenai konsep, sistem perlakuan akuntansi dengan transaksi 

pemberian layanan jasa dan pembiayaan yang berperan penting 

bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. 

 

E. Sistematika Penelitian 

Sistematika pembahasan dari penulisan skripsi ini dibagi menjadi 

lima bab yang masing-masing pembahasan tiap bab saling berhubungan dan 

berkaitan, demikian sistem pembahasan tersebut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Merupakan gambaran umum untuk memberikan pola pemikiran, 

bagi keseluruhan laporan penelitian yang meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penelitian 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang landasan teori, penelitian terdahulu 

atau telaah pustaka, kerangka berfikir, dan hipotesis. Bab ini 

dimaksudkan untuk mempermudah bagi  peneliti dalam 

menjawab hipotesis. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan rancangan penelitian, populasi dan sampel, 

instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan 

teknik analisis data. 

BAB IV : TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, 

deskripsi data, analisis data (pengajuan hipotesis) dan 

pembahsana atau interpretasi atas angka statistik. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Pada bab ini 

penulis menjelaskan kesimpulan dari penelitian ini dan saran 

untuk kemajuan ke depan yang lebih baik 
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BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERPIKIR DAN 

HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Kinerja 

a. Pengertian Kinerja 

Kinerja adalah hasil yang didapatkan oleh suatu organisasi 

baik organisasi tersebut bersifat profit oriented maupun non profit 

oriented yang dihasilkan pada satu periode tertentu. Amstrong dan 

Baron menyatakan kinerja merupakan hasil dari pekerjaan yang 

mempunyai berkaitan erat dengan tujuan strategis organisasi, 

kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi. Indra 

Bastian juga menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai 

tingkat keberhasilan dari pelaksanaan suatu 

kegiatan/program/kebijaksanaan untuk mencapai sasaran, tujuan, 

misi dan visi organisasi yang terdapat dalam perumusan skema 

strategis suatu organisasi.1 

Chaizi Nasucha mengemukakan bahwa kinerja organisasi 

adalah sebagai efektifitas organisasi secara menyeluruh untuk 

memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang 

berkenaan dengan usaha-usaha yang sitemik dan meningkatkan 

 
1 Irham Fahmi, Manajemen Kinerja (Bandung: Alfabeta, 2015), 2. 
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kemampuan organisasi secara terus menerus mencapai kebutuhannya 

secara efektif.2 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Simanjuntak menyatakan kinerja setiap orang dipengaruhi 

oleh banyak faktor yang dapat dikelompokkan pada tiga kelompok 

yaitu: 

1) Kompetensi Individu, seperti kecerdasan, motivasi kerja, disiplin 

kerja, dan etos kerja. 

2) Dukungan organisasi seperti penyediaan sarana dan prasaran, 

kenyamanan, dan lingkungan kerja. 

3) Dukungan manajemen seperti kepemimpinan, hubungan yang 

aman dan harmonis dan pengembangan karir.3 

Menurut A. Dale Timple, faktor-faktor kinerja terdiri dari 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang 

dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. Misalnya, kinerja 

seseorang baik disebabkan karena mempunyai kemampuan tinggi 

dan seserang itu tipe pekerja keras, sedangkan seseorang mempunyai 

kinerja jelek disebabkan orang tersebut mempuyai kemampuan 

rendah dan orang tersebut tidak memiliki upaya-upaya 

memeperbaiki kemampuannya. 

Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja seseorang yang berasal dari lingkungan. Seperti perilaku, 

 
2 Irham Fahmi, Manajemen Kinerja, 4. 
3 Payaman Simanjuntak J, Manajemen dan Evaluasi Kinerja (Jakarta: FE UI, 2005), 6. 
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sikap, dan tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan atau pimpinan, 

fasilitas kerja, dan iklim organisasi.4 

Menurut Mangkunegara kinerja karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari faktor individu dan faktor 

lingkungan organisasi. Faktor individu meliputi motivasi dan 

kemampuan, sedangkan faktor yang berasal dari lingkungan 

organisasi meliputi fasilitas kerja yang memadai, pola komunikasi 

kerja yang efektif, dan hubungan kerja harmonis.5 

c. Penyebab Masalah-masalah Kinerja 

Masalah kinerja dalam organisasi dapat ditimbulkan atau 

disebabkan oleh banyak faktor. Faktor-faktor ini dikelompokkan 

kedalam empat penyebab utama masalah-masalah kinerja tersebut 

1) Pengetahuan atau keterampilan. Karyawan tidak tahu bagaimana 

menjalankan tugas-tugas secara benar, kurangnya keterampilan, 

pengetahuan, dan kemampuan. 

2) Lingkungan, masalah tidak berhubungan dengan karyawan, 

tetapi disebabkan oleh lingkungan kondisi kerja, proses yang 

buruk, ergonomika, dan lain-lain. 

3) Sumber daya. Kurangnya sumber daya atau teknologi. 

 
4 Anwar Prabu Mangkunegara, Evaluasi Kinerja SDM  cet 8 (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2017), 17. 
5 Ibid., 16. 
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4) Motivasi. Karyawan tahu bagaimana menjalankan pekerjaan 

tetapi tidak melakukan secara benar. Ini mungkin saja 

disebabkan oleh proses seleksi yang tidak benar.6 

d. Aspek-aspek Standar Pekerjaan dan Kinerja 

Malayu S.T Hasibuan mengemukakan bahwa aspek-aspek 

yang dinilai kinerja mencakup sebagai berikut: 

1) Kesetiaan 

2) Hasil kerja 

3) Kejujuran 

4) Kedisiplinan 

5) Kreativitas 

6) Kerja sama 

7) Kepemimpinan 

8) Kepribadian 

9) Prakarsa 

10) Kecakapan  

11) Tanggung jawab  

Sedangkan Husein Umar membagi aspek-aspek kinerjanya 

sebagai berikut: 

1) Mutu pekerjaan 

2) Kejujuran karyawan 

3) Inisiatif  

 
6 Marwansyah, Manajemen Sumber Daya Manusia (Bandung: Alfabeta, 2016), 234. 
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4) Kehadiran 

5) Sikap 

6) Kerjasama  

7) Keandalan 

8) Pengetahuan tentang pekerjaan 

9) Tanggung jawab, dan 

10) Memanfaatkan waktu kerja7 

Adapun aspek-aspek standar pekerjaan terdiri dari aspek 

kuantitatif dan aspek kualitatif. Aspek kuantitatif meliputi: 

1) Proses kerja dan kondisi pekerjaan 

2) Waktu yang dipergunakan atau lamanya melaksanakan 

pekerjaan 

3) Jumlah kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan, dan 

4) Jumlah dan jenis pemberian pelayanan dalam bekerja 

Sedangkan aspek kualitatif meliputi: 

1) Ketepatan kerja dan kualitas pekerjaan 

2) Tingkat kemampuan dalam bekerja 

3) Kemampuan menganalisis data atau informasi, kemampuan atau 

kegagalan menggunakan mesin atau peralatan, dan 

4) Kemampuan mengevaluasi (keluhan atau keberatan konsumen).8 

 

 

 
7 Anwar Prabu Mangkunegara, Evaluasi Kinerja SDM  cet 8, 18. 
8 Ibid., 19. 
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e. Indikator Kinerja 

Sebelum menentukan indikator atau tolak ukur kinerja, maka 

indikator-indikator tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu, 

dan syarat tersebut dinyatakan sebagai berikut: 

1) Spesifik dan jelas 

2) Dapat diukur secara obyektif 

3) Relevan 

4) Dapat dicapai, penting, dan harus berguna untuk menunjukkan 

keberhasilan 

5) Harus fleksibel dan sensitif terhadap perubahan 

6) Efektif9 

Dan indikator-indikator tersebut dapat dinyatakan sebagai 

berikut: 

1) Efektif, mengukur derajat kesesuaian output yang dihasilkan 

dalam mencapai sesuatu yang diinginkan. 

2) Efisien, mengukur kesesuaian proses menghasilkan output 

dengan biaya seminimal mungkin. 

3) Kualitas, mengukur kesesuaian kualitas produk yang dihasilkan 

dengan kebutuhan dan harapan konsumen. 

4) Ketepatan waktu, mengukur apakah pekerjaan diselesaikan tepat 

waktu. 

5) Produktivitas, mengukur tingkat produktivitas organisasi. 

 
9 Sedarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi, dan 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Bandung: Refika Aditama, 2013), 198. 
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6) Keselamatan, mengukur kesehatan organisasi secara 

keseluruhan.10 

f. Penilaian kinerja 

Penilaian kinerja merupakan suatu proses yang dilakukan 

perusahaan dalam mengevaluasi kinerja pekerjaan seseorang. 

Penilaian kinerja meliputi dimensi kinerja karyawan, dan 

akuntabilitas.11 Indikator kinerja adalah ukuran kuantitif maupun 

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran 

atau tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum, indikator kinerja 

memiliki fungsi berikut: 

1) Memperjelas tentang apa, berapa dan kapan kegiatan 

dilaksanakan. 

2) Menciptakan konsensus yang dibuat dan disepakati oleh 

berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi 

atau pemahaman selama pelaksanaan kebijakan/program dan 

dalam menilai kinerjanya. 

3) Membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi 

kinerja dari suatu unit kerja.12 

 

 

 

 
10 Moeheriono, Pengukuran Kinerja Berbasis (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 113-114. 
11 Sjafri Mangkuprawira,  Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2011), 231. 
12 Sedarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia, 198. 
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g. Proses Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja dilakukan dengan melalui serangkaian 

langkah sistematika, berikut ini adalah lima langkah dalam proses 

penilaian kinerja: 

1) Mengidentifikasi dan menetukan tujuan khusus penilaian 

kinerja. 

2) Menentukan tugas-tugas yang harus dilaksanakan pekerja 

(analisis jabatan). 

3) Memeriksa tugas-tugas yang telah dilaksanakan. 

4) Menilai kinerja. 

5) Membicarakan hasil dan mengevaluasi hasil penilaian dengan 

karyawan.13 

h. Manfaat Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja memiliki manfaat ditinjau dari beragam 

prespektif pengembangan perusahaan, khususnya manajemen 

sumber daya manusia, yaitu sebagai berikut: 

1) Memperbaiki kinerja 

2) Penyesuaian kompensasi 

3) Keputusan penempatan 

4) pengadaan pelatihan dan pengembangan 

5) melakukan perencanaan dan pengembangan karier 

6) Defisiensi proses penempatan staf sesuai kompetensi 

 
13 Marwansyah, Manajemen Sumber Daya Manusia (Bandung: Alfabeta, 2016), 235. 
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7) Kesempatan kerja yang sama 

8) Mengetahui tantangan-tantangan eksternal 

9) Umpan balik SDM14 

2. Lingkungan Kerja 

a. Pengertian Lingkungan kerja 

Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor penting dalam 

meciptakan kinerja karyawan baik ataupun buruk. Faktor lingkungan 

kerja memiliki pengaruh secara langsung maupun tidak langsung 

terhadap peningkatan kinerja karyawan di dalam menyelesaikan 

tugas dan tanggung jawabnya saat melaksanakan pekerjaan yang 

pada akhirnya akan meningkatkan kinerjanya. Suatu kondisi 

lingkungan dapat dikatakan bagus apabila karyawan dapat 

melaksanakan kegiatan atau pekerjaan secara optimal, tepat waktu, 

sehat, aman, dan nyaman. Oleh karena itu menentukan dan 

menciptakan suatu lingkungan kerja yang baik akan dapat 

menetukan keberhasilan dalam pencapaian keberhasilan dalam 

mencapai tujuan yang diharapkan. 

Menurut Nitisemito lingkungan kerja adalah segala sesuatu 

yang berada disekitar para pekerja/pegawai/karyawan yang dapat 

berpengaruh pada dirinya dalam melaksanakan kewajibannya 

sebagai karyawan. Sedangkan menurut Terry lingkungan kerja 

adalah salah satu faktor yang mampu mempengaruhi baik secara 

 
14 Sjafri Mangkuprawira,  Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik.  232. 
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langsung maupun secara tidak langsung terhadap kinerja karyawan 

di suatu perusahaan.15 

Menurut Henry Simamora lingkungan kerja adalah gambaran 

umum karyawan dan perubahannya membantu manajer spesialis 

sumber daya manusia untuk memeperkirakan tipe-tipe tenaga kerja 

yang dibutuhkan dan tersedia untuk bisa mencapai tujuan-tujuan 

organisasi. Beberapa cara untuk memperoleh lingkungan kerja yang 

baik antara lain: 

1) Gaji yang cukup 

2) Memperhatikan kebutuhan rohani 

3) Kadangkala perlu menciptakan suasana yang santai 

4) Harga diri perlu mendaoatkan perhatian 

5) Tempat kerja karyawan berada pada posisi yang tepat 

6) Berikan kesempatan untuk maju 

7) Usahakan agar karyawan agar mempunyai loyalitas 

8) Sesekali karyawan perlu diajak berunding dan menyampaikan 

pendapat 

9) Pemberian insentif yang jelas dan terarah 

10) Fasilitas yang nyaman dan menyenangkan16 

 

 

 
15 Ilham Nuryasin DKK, “Pengaruh Lingkungan Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan,” Administrasi Bisnis, 41(2016), 18. 
16 Agus Murdiyanto, “Analisis Pengaruh Motivasi dan Lingkungan Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan Motor Hepy Cabang Jawa Tengah”, 9 (2012), 27-28. 
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b. Jenis-jenis Lingkungan kerja 

1) Lingkungan kerja fisik 

Lingkungan kerja fisik merupakan semua yang berada di 

sekitar pekerja atau karyawan yang mampu mempengaruhi 

dirinya ketika melaksanakan tugas-tugas yang telah dibebankan 

kepadanya dan dipengaruhi oleh fisik, biologis, fisiologis, kimia, 

mental, dan sosial ekonomi. Lingkungan kerja fisik yang baik 

akan membuat karyawan merasa nyaman dalam bekerja. Rasa 

nyaman yang timbul dalam diri seseorang mampu meningkatkan 

kinerja dalam diri seorang tersebut. 

Unsur-unsur lingkungan kerja fisik dari suatu perusahaan 

atau organisasi haruslah nyaman dan menyenangkan. 

Lingkungan kerja fisik dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu: 

Lingkungan kerja yang berhubungan secara langsung dengan 

pekerja/karyawan, misalnya: pusat kerja, kursi, meja, ruangan, 

dan sebagainya. Lingkungan kerja perantara atau lingkungan 

kerja umum. Lingkungan kerja perantara dapat juga disebut 

lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi kondisi manusia, 

misalnya: suhu, kelembaban, pencahayaan,  sirkulasi udara, 

kebisingan, bau tidak sedap, warna, dan lain-lain.17 

 

 

 
17 Ilham Nuryasin DKK, “Pengaruh Lingkungan Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan,” Administrasi Bisnis, 41(2016), 18. 
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2) Lingkungan kerja non fisik 

Sedarmayanti menyampaikan bahwa lingkungan kerja 

nonfisik merupakan semua kondisi yang terjadi dan berkaitan 

dengan hubungan kerja, baik dengan sesama rekan kerja, 

bawahan, maupun atasan. Lingkungan kerja nonfisik ini juga 

merupakan lingkungan kerja yang tidak dapat diabaikan karena 

dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Sugito dan Sumartono 

Lingkungan kerja nonfisik adalah suatu kondisi lain dari 

lingkungan kerja fisik yang berkaitan dengan hubungan  kerja 

antara seluruh pekerja yang bekerja di perusahaan yang sama. 

Jadi perusahaan harus menciptakan keadaan atau kondisi kerja 

yang bersifat kekeluargaan, komunikasi yang baik, interaksi 

serta pengendalian diri.  

Menurut Cokroaminoto unsur-unsur dalam lingkungan 

kerja nonfisik meliputi banyak hal, salah satunya adalah struktur 

tugas dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Pengawasan 

adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui hasil 

kerja dari pihak yang diawasi. Adanya tingkat pengawasan kerja 

yang baik akan sangat menunjang produktivitas kerja karyawan. 

Karyawan akan lebih terpacu dalam melakukan tugas-tugasnya 

sebagai akibat dari pengawasan tersebut.18 

 

 
18 Ibid., 18. 
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3. Motivasi Kerja 

a. Pengertian Motivasi kerja 

Motivasi (Motivation) kata dasarnya adalah Motif (Motive) 

yang berarti dorongan, penyebab atau alasan seseorang melakukan 

suatu hal. Untuk mempermudah pemahaman motivasi kerja, 

dikemukakan terlebih dahulu bahwa motif adalah kebutuhan, 

keinginan, dorongan yang muncul dalam diri individu, sehingga 

motif merupakan alasan yang mendasari perilaku individu.19  

Menurut Chung dan Meggison mereka menyatakan bahwa 

motivasi dirumuskan sebagai perilaku yang ditujukan pada sasaran. 

Motivasi berkaitan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh 

seseorang dalam mengejar suatu tujuan.20 Motivasi terbentuk dari 

sikap karyawan dalam menghadapi situasi kerja di perusahaan. 

Motivasi merupakan kondisi atau energi yang menggerakkan diri 

karyawan yang terarah atau tertuju untuk mencapai tujuan organisasi 

perusahaan. Sikap mental yang pro dan positif terhadap situasi kerja 

itulah yang memperkuat motivasi kerjanya untuk mencapai kinerja 

maksimal. Sikap mental karyawan haruslah memiliki sikap mental 

psikofisik (siap mental, fisik, situasi dan tujuan).21 

 
19 J Winardi, Motivasi dan Pemotivasian dalam Manajemen (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2001) 33. 
20 Faustino Cordoso Gomes, Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: ANDI, 

2003), 178. 
21 Anwar Prabu Mangkunegara, Evaluasi Kinerja SDM  cet 8, 61. 
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Motivasi adalah energi yang menggerakkan individu utuk 

berusaha mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Amstrong 

Motivasi bersumber dari dua dimensi yaitu: 

1) Motivasi Ekstrinsik atau motivasi buatan (sesuatu yang 

dilakukan untuk memotivasi individu) 

2) Motivasi intrisik atau motivasi hakiki (dorongan dari dalam 

individu)22 

Di samping itu Usman menjelaskan bahwa motivasi adalah 

proses psikis yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. 

Motivasi dapar bersumber dari dorongan dari dalam diri maupun dari 

luar diri seseorang.23 Pendekatan motivasi dapat dikelompokkan 

dalam tiga pendekatan, yaitu: 

1) Pendekatan Tradisional 

Motivasi dari para pekerja hanya dilihat dari sudut pemenuhan 

kebutuhan fisik/biologi saja. 

2) Pendekatan Hubungan Manusia 

Motivasi pekerja tidak hanya sekedar pemenuhan kebutuhan 

fisik seperti uang, namun juga membutuhkan interaksi dengan 

orang lain seperti pengakuan dan penghargaan dari atasan 

maupun rekan kerja. 

 

 

 
22 Syamsir Torang, Organisasi dan Manajemen (Bandung: Alfabeta, 2016), 57. 
23 Ibid., 57-58. 
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3) Pendekatan Sumber Daya Manusia. 

Motivasi pekerja dipandang dengan tiga prinsip yang meliputi 

pekerja cenderung memperoleh kepuassan dari prestasi yang 

baik, mereka berprestasi bukan karena insentif dan pengakuan 

sosial, motivasi disebabkan karena adanya kesadaran untuk 

meraih prestasi kerja itu sendiri.24 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa motif merupakan suatu daya penggerak yang 

memberikan dorongan yang berasal dalam diri pekerja atau pegawai 

yang perlu dipenuhi supaya mampu menyesuaikan diri dan 

beradaptasi dengan lingkungan kerjanya. Sedangkan motivasi adalah 

kondisi atau keadaan yang menggerakkan dan mendorong pekerja 

atau pegawai supaya mampu mencapai tujuan dari motifnya. 

Motivasi pada diri setiap karyawan bergantung pada kebutuhan 

(needs), keinginan (wants) dan dorongan (drives).25 

Berdasarkan penelitian McClelland, Edward Murray, Miler 

dan Gordon W,  Anwar Prabu Mangkunergara menyimpulkan bahwa 

ada hubungan yang positif antara motivasia berprestasi dengan 

pencapaian kinerja. Artinya pimpinan, manajer dan pegawai yang 

mempunyai motivasi berprestasi tinggi akan mencapai kinerja tinggi, 

 
24 Rois Arifin & Amirullah DKK , Budaya dan Perilaku Organisasi (Malang: Instans 

Publishing, 2017), 66-67. 
25 J Winardi, Motivasi dan Pemotivasian dalam Manajemen, 372. 
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dan sebaliknya mereka yang kinerjanya rendah disebebkan karena 

motivasi kerjanya rendah.26 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Kerja 

Motivasi sebagai proses psikologis dalam diri seseorang akan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dapat 

dibedakan atas faktor internal dan eksternal yang berasal dari 

karyawan. 

1) Faktor Internal 

Faktor internal yang dapat mempengaruhi pemberian 

motivasi pada seseorang antara lain: 

a) Keinginan untuk dapat hidup, keinginan untuk dapat hidup 

meliputi memperoleh kompensasi yang memadai, pekerjaan 

tetap walaupun penghasilan tidak begitu memadai, kondisi 

kerja yang aman dan nyaman. 

b) Keinginan untuk dapat memiliki, , keinginan untuk dapat 

memiliki sesuatu dapat mendorong seseorang untuk mau 

melakukan pekerjaan. 

c) Keinginan untuk memperoleh penghargaan, seseorang mau 

bekerja disebabkan adanya keinginan untuk diakui, 

dihormati oleh orang lain,  memperoleh status sosial yang 

lebih tinggi, dan nama baik. 

 
26 Anwar Prabu Mangkunegara, Evaluasi Kinerja SDM  cet 8, 78. 
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d) Keinginan untuk memperoleh pengakuan, keinginan 

memperoleh pengakuan meliputi adanya penghargaan 

terhadap prestasi, adanya hubungan kerja yang kompak dan 

harmonis, serta pimpinan yang adil dan bijaksana. 

e) Keinginan untuk berkuasa, keinginan berkuasa mendorong 

seseorang untuk bekerja lebih keras. 

2) Faktor Eksternal 

Faktor external juga memiliki pengaruh pada motivasi yang 

meliputi sebagai berikut: 

a) Kondisi lingkungan kerja, lingkungan kerja adalah 

keseluruhan sarana dan prasarana kerja yang ada disekitar 

karyawan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan. 

b) Kompensasi yang memadai, kompensasi yang memadai 

merupakan alat motivasi yang paling ampuh bagi perusahaan 

untuk mendorong para karyawan untuk bekerja lebih baik. 

c) Supervisi yang baik, fungsi supervisi dalam pekerjaan 

adalah memberikan pengarahan, membimbing kerja para 

karyawan, agar dapat melaksanakan kerja dengan baik tanpa 

membuat kesalahan. 

d) Adanya jaminan pekerjaan, karyawan dapat bekerja dengan 

baik apabila perusahaan dapat memberikan jaminan kerier 

untuk masa depan baik, jaminan promosi jabatan, pangkat, 
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maupun jaminan pemberian kesempatan pengembangan 

potensi diri. 

e) Status dan tanggung jawab, dengan menduduki jabatan , 

orang merasa dirinya akan dipercaya, diberi tanggung jawab, 

dan wewenang yang besar untuk melakukan kegiatan. 

f) Peraturan yang fleksibel, biasanya peraturan bersifat 

melindungi dan dapat memberikan motivasi karyawan untuk 

bekerja lebih baik.27 

Motivasi itu melibatkan faktor-faktor individual dan faktor-

faktor organisasional. Faktor individual adalah kebutuhan-

kebutuhan, tujuan-tujuan, sikap, kemampuan-kemampuan. 

Sedangkan faktor organisasional meliputi pembayaran atau gaji, 

keamanan pekerjaan, hubungan dengan rekan kerja, pengawasan, 

pujian, dan pekerjaan itu sendiri.28 

Motivasi dari para pekerja akan saling berbeda, sesuai 

dengan tingkat pendidikan dan kondisi ekonominya. Orang yang 

semakin terdidik dan semakin independen secara ekonomi, maka 

sumber motivasinyapun akan berbeda, tidak lagi semata-mata 

ditentukan oleh sarana motivasi tradisional, sperti formal authority 

and financial incentives, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor-

faktor kebutuhan akan growth dan achievement.29 

 
27 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Prenada Media Group, 

2009),  116-120. 
28 Faustino Cordoso Gomes, Manajemen Sumber Daya Manusia, 180. 
29Ibid., 182. 
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c. Teori Motivasi 

Teori motivasi pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu 

teori motivasi kepuasan dan teori motivasi proses.teori kepuasana 

tentang motivasi berkaitan dengan faktor yang ada dalam diri 

seseorang yang memotivasinya. sedangkan teori proses berkaitan 

dengan bagaimana motivasi itu terjadi atau perilaku itu digerakkan.30 

 

Ada macam-macam teori tentang motivasi, masing-masing 

teori menerangkan bagaimana manusia itu dapat mecapai sesuatu. 

Berikut adalah teori-teori motivasi tersebut: 

 

 

 
30 Danang Sunyoto, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: PT 

Buku Seru, 2015),  194. 
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1) Teori Hierarki kebutuhan Abraham Moslow 

Menurutnya kebutuhan keryawan identik dengan kebutuhan 

biologis dan psikologis, yaitu berupa kebutuhan materi dan non 

materi. Dasar teori ini bahwa manusia merupakan makhluk 

sosial yang mempunyai berbagai keinginan dan selalu 

menginginkan yang lebih baik.31 dalam setiap diri manusia 

terdapat lima tingkatan kebutuhan yang meliputi: 

a) Fisiologis, antara lain: kebutuhan primer yang meliputi 

konsumsi (rasa lapar dan haus) perlindungan (pakaian dan 

perumahan), dan lain-lain. 

b) Keamanan, antara lain: keselamatan dan perlindungan 

terhadap kerugian fisik dan emosional. 

c) Sosial, mencakup: interaksi antar sesame, kasih sayang, rasa 

dimiliki dan dipentingkan, diterima baik dihargai, dan 

menjalin persahabatan. 

d) Penghargaan, mencakup faktor rasa hormat internal seperti: 

harga diri, otonomi dan prestasi. Eksternal seperti status, 

pengakuan dan perhatian. 

e) Aktualisasi diri, yaitu dorongan untuk menjadi apa yang ia 

mampu mencakup: pertumbuhan, mencapai potensialnya, 

dan pemenuhan diri.32 

 

 
31 Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Depok: Gramatha Publishing, 

2010), 254. 
32 Sedarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia, 235. 
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2) Teori David Mc Chelland 

Ada tiga macam kebutuhan manusia, yang meliputi: 

a) Achievement, yaitu kebutuhan untuk berprestasi yang 

merupakan bukti dari dorongan atas tanggung jawab untuk 

pemecahan suatu masalah. 

b) Affiliation, yaitu kebutuhan untuk berafiliasi yang 

merupakan suatu bentuk dorongan untuk berinteraksi atau 

bersosialisasi dengan orang lain, berhubungan baik  

bersama orang lain, serta  tidak mau melakukan sesuatu 

yang dapat merugikan orang lain. 

c) Power, yaitu kebutuhan untuk mampu berkuasa yang 

merupakan bukti dari dorongan untuk mencapai 

otoritas/kekuasaan untuk bisa memiliki pengaruh terhadap 

orang lain.33 

3) Teori X dan Y Douglas Mc. Gregor 

Menyatakan bahwa dalam diri seseorang pada dasarnya terdapat 

dua pandangan, yakni persepsi dasar negatif (teori X) dan 

persepsi dasar positif (teori Y).  

Teori X mempunyai empat asumsi: 

a) Pekerja/Karyawan pada dasarnya itu tidak menyukai 

pekerjaan dan berusaha menghindarinya. 

 
33 Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, 254. 
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b) Pekerja/Karyawan harus ditekan, diawasi, diancam dengan 

sangsi agar bekerja mencapai tujuan. 

c) Pekerja/Karyawan tidak mau bertanggung jawab dan hanya 

mau melaksanakan perintah. 

d) Pekerja/Karyawan lebih mementingkan dan mengutamakan  

jaminan kepastian kerja dan tidak mempunyai keinginan 

untuk lebih baik. 

Sedangkan teori Y memiliki empat empat asumsi dasar, yaitu,: 

a) Pekerja/Karyawan biasa memandang kerja seperti halnya 

istirahat, rekreasi (kejenuhan teratasi dengan “kerja-

istirahat-rekreasi”). 

b) Pekerja/Karyawan dapat mengendalikan diri, bila diarahkan 

untuk mencapai tujuan tertentu (karyawan di dalam 

lingkungan kerja tidak akan berbuat semaunya) 

c) Umumnya karyawan bisa menerima, bahkan mencari 

tanggung jawab (misal: jarang menolak jika dipromosikan 

ke jenjang lebih tinggi) 

d) Potensi karyawan dianggap belum optimal, karena itu harus 

diberi kesempatan belajar sehingga pada akhirnya dapat 

diaktualisasikan.34 

 

 

 
34 Sedarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia, 235. 
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4) Teori ERG Alderfer 

Mengemukakan bahwa ada tiga unsur dari kebutuhan 

manusia yang mempengaruhii motivasinya yaitu: 

a) Existence Needs, berhubungan dengan kebutuhan fisik. 

b) Relatedness Needs, berhubungan dengan kepuasan dalam 

berinteraksi dengan lingkungan kerja. 

c) Growth Needs, Berhubungan dengan kebutuhan 

mengembangkan dan meningkatkan diri.35 

5) Teori Keadilan 

Teori ini menjelaskan bahwa keadilan merupakan daya 

penggerak atau pendorong yang memotivasi semangat kerja 

seseorang, jadi seorang atasan harus bertindak adil terhadap 

semua bawahannya, serta objektif. Jika hal ini dilakukan dengan 

baik maka semangat kerja cenderung meningkat.36Teori 

keadilan membantu untuk memahami bagaimana seorang 

pekerja mencapai kesimpulan bahwa dia sedang diperlakukan 

secara adil atau tidak adil. Tuduhan-tuduhan mengenai pilih 

kasih, tidak wajar, serta perlakuan tidak adil merupakan 

persoalan utama.37 

 

 

 
35 Ibid., 236. 
36 Suhendra dan Murdiyah Hayati, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: UIN 

Jakarta Press, 2006), 100. 
37 Faustino Cordoso Gomes, Manajemen Sumber Daya Manusia, 184. 
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6) Teori Harapan Victor H Vroom 

Teori ini membahas adanya hubungan anatara upaya 

melaksanakan kerja dengan kinerja dan hasil kinerja. Sehingga 

dapat dilihat bahwa tujuan bekerja adalah untuk mewujudkan 

harapan-harapannya, dasar teori ini adalah: 

a) Harapan adalah kesempatan yang diberikan terhadap 

terjadinya perilaku. 

b) Nilai adalah merupakan nilai yang diakibatkan oleh perilaku 

tertentu. Sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat bernilai 

positif maupun negatif sesuai perilaku karyawan tersebut. 

c) Pertautan adalah persepsi indivisu bahwa hasil pertama 

berhubungan dengan hasil berikutnya.38 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Dalam tinjauan pustaka ini penulis mengemukakan hasil penelitian 

yang dianggap relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yang 

berhubungan dengan masalah kinerja, lingkungan, dan motivasi. Peneltian 

yang relevan dalam penelitian adalah penelitian yang dilakukan oleh Agus 

Wijaya, Nurpitasari, dan penelitian Auzan Noor Khoir dan penelitian-

penelitian tersebut diantaranya, sebagai berikut: 

 

 

 
38 Suyadi Prawirosentono, Manajemen Sumber Daya Manusia;Kebijakan Kinerja 

Karyawan (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1999), 5. 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Nama/Judul 

Penelitian/T

ahun 

Variabel 

dan 

Indikator 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

penelitian 

Perbedaan dan 

Persamaan 

Agus 

Wijaya/Pen

garuh 

Motivasi 

Kerja dan 

Lingkungan 

Kerja  

terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

(Studi 

RSUD 

Lamaddukk

eleng 

Kabupaten 

Wajo 

/Jurusan 

Manajemen 

FEBI  UIN 

Alaudin 

Makassar/ 

2017 

Kinerja (Y): 

Kualitas, 

kuantitas, 

ketepatan 

waktu, 

efektivitas, 

kemandirian

, komitmen 

kerja. 

Lingkungan 

(X1): 

Suasana, 

hubungan 

karyawan, 

fasilitas, 

kebisingan, 

kebersihan. 

Motivasi 

(X2): Upah, 

tempat 

kerja, 

keamanan, 

pengakuan, 

perlakuan 

Metode 

kuantitatif 

dengan 

pendekata

n asosiatif, 

teknik 

analisis 

mengguna

kan 

analisis 

regresi 

linier 

berganda 

Penelitian ini 

menjelaskan 

bahwa 

motivasi dan 

lingkungan 

kerja 

berpengaruh 

langsung 

terhadap 

kinerja 

karyawan baik 

secara parsial 

maupun secara 

bersama-sama. 

Pengaruh  

motivasi kerja 

berpengaruh 

lebih dominan 

dibandingkan 

lingkungan 

kerja.39 

Persamaan dengan 

penelitian ini 

adalah variabel 

yang digunakan 

yaitu lingkungan, 

motivasi dan 

kinerja karyawan 

sebagai variabel 

dependen. 

Perbedaannya 

adalah lokasi 

penelitian di  

RSUD 

Lamaddukkeleng 

Kabupaten Wajo 

dan analisis yang 

digunakan hanya 

regresi linier 

berganda 

sedangkan peneliti 

menggunakan 

analisis regresi 

sederhana dan 

berganda. 

Nurpitasari/ 

Pengaruh 

Kemampua

n dan 

Motivasi 

kerja 

Kinerja 

Karyawan 

(Y): efektif, 

efisien, 

kualitas, 

ketepatan 

Metode 

kuantitatif 

dengan 

pendekata

n expost 

facto  dan 

Penelitian ini 

menjelaskan 

bahwa variabel 

kemampuan 

dan motivasi 

kerja 

Persamaan dalam 

penelitian ini 

adalah variabel 

independen kinerja 

karyawan dan 

varibel X2 motivasi 

 
39 Agus Wijaya, Pengaruh Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap 

Kinerja Karyawan (Studi RSUD Lamaddukeleng Kabupaten Wajo). (Jurusan 

Manajemen FEBI UIN Alaudin Makassar, 2017). 
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Terhadap 

Kinerja 

Pegawai di 

BPR 

Syariah Al-

Mabrur 

Ponorogo/ 

Jurusan 

Muamalah 

IAIN 

Ponorogo/2

018 

waktu, 

produktivita

s, 

keselamatan

. 

Kemampua

n (X1): 

Kemampua

n intelektual 

dan fisik. 

Motivasi 

(X2): 

kebutuhan 

fisiologis, 

rasa aman, 

kebutuhan 

sosial, 

kebutuhan 

harga diri, 

kebutuhan 

aktualisasi. 

analisis 

mengguna

kan regresi 

linier 

sederhana 

dan 

berganda. 

berpengaruh 

secara 

signifkan 

terhadap 

kinerja 

karyawan baik 

secara parsial 

maupun secara 

bersama-sama. 

Namun 

variabel 

kemampuan 

lebih dominan 

dibandingkan 

variabel 

motivasi 

kerja..40 

kerja dan analisis 

regresi sama-sama 

menggunakan 

sederhana dan 

berganda. 

Perbedaannya 

dalah lokasi 

penelitian studi 

kasus pada 

penelitian ini 

adalah di BPR 

Syariah Al-Mabrur 

Ponorogo dan 

pendekatannya 

menggunakan 

expost facto. 

Auzan Noor 

Khoir/Peng

aruh 

Motivasi 

Kerja, 

Kepuasan 

kerja, dan 

Lingkungan 

kerja 

Terhadap 

Kinerja 

Pegawai Di 

Pusat Sains 

dan 

Teknologi 

Akselerator 

Badan 

Kinerja 

karyawan 

(Y): 

Efektifitas 

dan efisien, 

tanggung 

jawab, 

disiplin, 

inisiatif. 

Motivasi 

kerja (X1): 

kebutuhan 

hidup, rasa 

aman, 

kebutuhan 

sosial, 

penghargaa

Metode 

penelitian 

kuantitatif 

dengan 

pendekata

n expost 

facto. 

Analisis 

mengguna

kan regresi 

linier 

sederhana 

dan 

berganda. 

Penelitian ini 

menjelaskan 

bahwa variabel 

motivasi kerja, 

kepuasan 

kerja, dan 

lingkungan 

kerja 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

kinerja 

pegawai baik 

secara parsial 

maupun secara 

bersama-sama. 

Dan yang 

Persamaan dalam 

penelitian ini 

adalah variabel 

dependen 

menggunakan 

kinerja karyawan 

dan variabel X1 dan 

X3 menggunakan 

motivasi dan 

lingkungan kerja. 

Perbedaan lokasi 

penelitian di Pusat 

Sains dan 

Teknologi 

Akselerator Badan 

Tenaga Nuklir 

Nasional 

 
40 Nurpitasari, Pengaruh Kemampuan dan Motivasi kerja Terhadap Kinerja Pegawai di 

BPR Syariah Al-Mabrur Ponorogo (Jurusan Muamalah IAIN Ponorogo,2018) 
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Tenaga 

Nuklir 

Nasional 

Yogyakarta/ 

Jurusan 

Studi 

Pendidikan 

Administras

i 

Perkantoran

/2017 

n, 

aktualisasi 

diri. 

Kepuasan 

kerja (X2): 

Pekerjaan, 

kualitas 

pengawasan

, hubungan 

rekan kerja, 

peluang 

promosi, 

bayaran. 

Lingkungan 

kerja (X3): 

pewarnaan, 

kebersihan, 

pertukaran 

udara, 

penerangan, 

musik, 

keamanan, 

kebisingan. 

paling 

dominan dari 

ketiga variabel 

independen 

tersebut adalah 

variabel 

kepuasan 

kerja.41 

Yogyakarta dan 

pendekatan 

menggunakan 

expost facto 

 

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah kinerja karyawan 

sebagai variabel dependen atau variabel terikat dan menggunakan lingkungan 

dan motivasi sebagai variabel independen atau variabel bebas. Teori yang 

diganakan adalah teori menurut Mangkunegara bahwa kinerja karyawan 

dipengaruhu oleh faktor individu dan faktor lingkungan organisasi. Faktor 

individu meliputi motivasi dan kemampuan, sedangkan faktor yang berasal 

 
41 Auzan Noor Khoir, Pengaruh Motivasi Kerja, Kepuasan Kerja, dan Lingkungan 

Kerja terhadap Kinerja Pegawai Di Pusat Sains dan Teknologi Akselerator Badan Tenaga Nuklir 

Nasional Yogyakarta (Jurusan Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, 2017) 
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dari lingkungan organisasi meliputi fasilitas kerja yang memadai, pola 

komunikasi kerja yang efektif, dan hubungan kerja harmonis.42 

Penelitian yang dilakukan oleh Agus Wijaya (2017) menggunakan 

teori dari Henry Simamora bahwa kinerja dipengaruhi oleh faktor kondisi 

kerja, hubungan kelompok, gaya kepemimpinan dan dukungan manajemen. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nurpitasari (2018) menggunakan 

teori Keith Davis yang menyatakan bahwa kinerja dipengaruhi oleh faktor 

kemampuan dan faktor motivasi. Dan penelitian yang dilakukan oleh Auzan 

Noor Khoir (2017) bahwa menurut Wirawan kinerja dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan, internal organisasi dan faktor individu karyawan. 

Penelitian ini mengembangkan dari penelitian-penelitian sebelumnya 

yang telah dilakukan oleh Agus Wijaya, Nurpitasari, dan Auzan Noor Khoir. 

Penelitian ini akan mengkaji lebih mendalam tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja dan memperdalam indikator dari variabel-varibel 

bebas serta penelitian ini akan menganalisa lebih dalam dengan menggunakan 

analisis regresi linier sedarhana sehingga dapat diketahui seberapa besar 

pengaruh masing-masing variabel.  

 

C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan gambaran secara konseptual 

mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasi sebagai masalah yang penting.43 

 
42 Ibid., 16. 
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Dari paradigma penelitian di atas dapat diuraikan kerangka pemikiran 

berikut ini: 

1. Jika lingkungan baik maka kinerja karyawan juga akan baik, sebaliknya 

jika lingkungan buruk kinerja karyawan juga akan rendah. (t1) 

2. Jika motivasi tinggi maka kinerja karyawan juga akan baik, dan 

sebaliknya jika motivasi rendah maka kinerja karyawan juga akan 

rendah.(t2) 

3. Jika lingkungan kerja dan motivasi kerja tinggi maka kinerja karyawan 

juga akan baik, dan sebaliknya jika lingkungan kerja dan motivasi kerja 

rendah maka kinerja karyawan juga akan rendah. (F) 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis diartikan sebagai suatu jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian.  Hipotesis berasal dari kata Hypo yang berarti 

“di bawah” dan thesa yang berarti “kebenaran”. Hipotesis dapat didefinisikan 

 
43 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2014), 91. 

Lingkungan (X1) 

Motivasi (X2) 

Kinerja Karyawan 

 (Y) 

t1 

t2 

F 

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 
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sebagai suatu jawaban sementara yang kebenarannya masih tetap harus diuji 

atau ringkasan kesimpulan teoritis yang didapat dari tinjauan pustaka.44 Dari 

teori, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir maka peneliti menetpakan 

hipotesis sebagai berikut: 

1. Pengaruh Lingkungan terhadap Kinerja Karyawan 

Menurut Nitisemito lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang 

berada disekitar para pekerja/pegawai/karyawan yang dapat berpengaruh 

pada dirinya dalam melaksanakan kewajibannya sebagai karyawan. 

Sedangkan menurut Terry lingkungan kerja adalah salah satu faktor yang 

mampu mempengaruhi baik secara langsung maupun secara tidak 

langsung terhadap kinerja karyawan di suatu perusahaan.45 

Lingkungan merupakan faktor yang penting dan sangat 

mempengaruhi  kinerja dari karyawan. seperti penelitian yang pernah 

dilakukan oleh Auzan Noor Khoir (2017) yang hasilnya menyatakan 

bahwa lingkungan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

kinerja karawan. Kemudian penelitian yang sama juga dilakukan oleh 

Agus Wijaya (2017) yang hasilnya juga menyatakan bahwa lingkungan 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Keduanya menyatakan bahwa semakin baik lingkungan maka semakin 

baik pula inerja karyawan dan sebaliknya semakin rendah kualitas 

 
44 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif analisis isi dan analisis data sekunder 

(Depok: RajagrafindoPersada, 2012), 63. 
45 Ilham Nuryasin DKK, “Pengaruh Lingkungan Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan,” Administrasi Bisnis, 41(2016), 18. 
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lingkungan semakin rendah pula kinerja karyawan. Berdasarkan teori dan 

penelitian terdahulu maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut: 

H0 : Tidak ada pengaruh lingkungan secara signifikan terhadap  

kinerja karyawan 

H1 : Lingkungan berpengaruh secara signifikan terhadap  kinerja 

karyawan 

2. Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja Karyawan 

Menurut Chung dan Meggison mereka menyatakan bahwa 

motivasi dirumuskan sebagai perilaku yang ditujukan pada sasaran. 

Motivasi berkaitan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh seseorang 

dalam mengejar suatu tujuan.46 Motivasi terbentuk dari sikap karyawan 

dalam menghadapi situasi kerja di perusahaan. Motivasi merupakan 

kondisi atau energi yang menggerakkan diri karyawan yang terarah atau 

tertuju untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan. Sikap mental yang 

pro dan positif terhadap situasi kerja itulah yang memperkuat motivasi 

kerjanya untuk mencapai kinerja maksimal. Sikap mental karyawan 

haruslah memiliki sikap mental psikofisik (siap mental, fisik, situasi dan 

tujuan).47 

Motivasi merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan 

motivasi sendiri ada yang muncul dari dalam diri dan ada yang dorongan 

dari luar diri manusia. Berdasakan penelitian terdahulu yang telah 

dilakukan oleh Agus Wijaya (2017) yang menyatakan bahwa motivasi 

 
46 Faustino Cordoso Gomes, Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: ANDI, 

2003), 178. 
47 Anwar Prabu Mangkunegara, Evaluasi Kinerja SDM  cet 8, 61. 
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berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. kemudian 

penelitian yang dilakukan juga oleh Nurpitasari (2017) yang hasilnya 

menyatakan bahwa motivasi bepengaruh secara positif dan signifan 

terhadap kinerja karyawan. Keduanya menyatakan bahwa semakin tinggi 

motivasi maka semakin tinggi pula kinerja karyawan dan sebaliknya 

semakin rendah motivasi semakin rendah pula kinerja karyawan. 

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka dapat diperoleh 

hipotesis sebagai berikut: 

H0 : Tidak ada pengaruh motivasi secara signifikan terhadap  kinerja 

karyawan 

H2 : Motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

karyawan 

3. Pengaruh lingkungan dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan 

Menurut A. Dale Timple, faktor-faktor kinerja terdiri dari faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang 

dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. Misalnya, kinerja seseorang 

baik disebabkan karena mempunyai kemampuan tinggi dan seserang itu 

tipe pekerja keras, sedangkan seseorang mempunyai kinerja jelek 

disebabkan orang tersebut mempuyai kemampuan rendah dan orang 

tersebut tidak memiliki upaya-upaya memeperbaiki kemampuannya. 

Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

seseorang yang berasal dari lingkungan. Seperti perilaku, sikap, dan 
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tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja, 

dan iklim organisasi.48 

Menurut Mangkunegara kinerja karyawan dalam melaksanakan 

tugasnya tidak terlepas dari faktor individu dan faktor lingkungan 

organisasi. Faktor individu meliputi motivasi dan kemampuan, 

sedangkan faktor yang berasal dari lingkungan organisasi meliputi 

fasilitas kerja yang memadai, pola komunikasi kerja yang efektif, dan 

hubungan kerja harmonis.49 

Lingkungan dan motivasi merupaka faktor penting terhadap baik 

atau buruknya kinerja karyawan. seperti penelitan yang dilakukan oleh 

Agus Wijaya yang menyatakan bahwa lingkungan dan motivasi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan baik secara parsial 

maupun secara bersama-sama (2017) dan juga penelitian yang dilakukan 

Auzan Noor Khoir yang menyatakan bahwa lingkungan dan motivasi 

berpengaruh signifikan terhdap kinerja karyawan baik secara parsial 

maupun secara bersama-sama. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu 

maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut: 

H0 : Tidak ada pengaruh lingkungan dan motivasi secara bersama-

sama terhadap  kinerja karyawan 

H3 : Lingkungan dan motivasi secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan 

 

 
48 Anwar Prabu Mangkunegara, Evaluasi Kinerja SDM  cet 8, 17. 
49 Ibid., 16. 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan serta kegunaan tertentu. Jenis penelitian 

yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif yang dapatdiartikan 

sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, 

metodeinidigunakan untuk meneliti pada suatupopulasi dan sampel tertentu, 

dimanapengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, sertaanalisis 

data yang digunakanbersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis 

yang telah ditetapkan.1Cara ilmiah diartikanbahwa kegiatan penelitian itu 

didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yangbersifatempiris, rasional, dan 

sistematis. Rasional berarti kegiatan itu dilaksanakan dengan cara-cara yang 

masuk akal atau logis, sehingga dapat dijangkau oleh penalaran manusia. 

Empiris berarti cara-cara yang dilakukan tersebut dapat diamati oleh indra 

manusia, sehingga orang lain jugadapat mengamati dan mengetahui cara-cara 

yang digunakan.2 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan assositif kausal  

bersifat expost facto yang artinya data dikumpulkan setelah suatu peristiwa 

atau isu terjadi, dimana peneliti tidak memanipulasi dan memberikan 

perlakuan dalam membandingkan dan mencari sebab akibat antar 

 
1 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2016), 8. 
2Ibid., 1. 
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variabelnya. Dengan hipotesis tersebut diharapkan dapat menjelaskan 

hubungan dan pengaruh antara variabel.3Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian jenis ini, 

selanjutnya dilakukan analisis pengaruh antara variabel-variabel yang telah 

dirumuskan, yaitu lingkungan dan motivasi terhadap kinerja karyawan. 

 

B. Definisi Operasional Variabel 

Secara teoritis variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang 

atau obyek yang mempunyai “variasi” antara satu orang dengan yang lain 

atau satu obyek dengan obyek yang lain Hatch dan Farhady yang dikutip dari 

buku Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif, dan 

R&D.  

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat dari orang, obyek 

atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.4 Dalam penelitian ini terdapat 3 

variabel yaitu dua variabel independent (X1 dan X2) dan satu variabel 

dependent (Y). Variabel independent adalah variabel yang mempengaruhi 

atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(terikat), sedangkan variabel dependent adalah variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.5 Variabel independent 

dalam penelitian ini adalah lingkungan (X1) dan motivasi(X2), sedangkan 

 
3Etta Mamang Sangadji dan Sopiah MM, Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis 

dalam Penelitian (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 24-25 
4Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

38. 
5Ibid., 39. 



47 

 

variabel dependentnya adalah kinerja karyawan (Y). Definisi operasional 

variabel merupakan suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel 

dengan memberi arti atau menspesififikasikan kegiatan atau membenarkan 

suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut agar 

tidak menimbulkan kesalahan penafsiran terhadap variabel-variabel yang 

dibahas dalam penelitian ini. 

Tabel 3.1 

Definisi Opersaional Variabel6 

Variabel 

Penelitian 

Definisi Indikator Sumber 

Lingkungan 

(X1) 

Lingkungan kerja 

adalah segala 

sesuatu yang berada 

disekitar para 

pekerja yang dapat 

mempengaruhi 

karyawan dalam 

menjalankan 

tugasnya. Ada dua 

indikator yaitu 

lingkungan kerja 

fisik dan lingkungan 

Lingkungan kerja 

fisik: 

1. Fasilitas 

Kerja (Suhu 

udara, ukuran 

ruang kerja, 

tata letak 

ruang kerja, 

peralatan 

kantor,  

2. Kebersihan 

3. Keamanan  

Alex S 

Nitisemito, 

Manajemen 

Personalia 

(Jakarta, Ghalia 

Indonesia, 2002) 

 

 

 

 

 

Sedarmayanti, 

 
6Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,112. 
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kerja nonfisik. Lingkungan kerja 

nonfisik: 

1. Struktur tugas 

2. Hubungan 

antar 

karyawan  

3. Hubungan 

dengan atasan 

Sumber Daya 

Manusia dan 

Produktivitas 

Kerja (Bandung: 

Mandar Maju, 

2009) 

Motivasi 

(X2) 

Motivasi adalah 

kondisi yang 

menggerakkan 

karyawan agar 

mampu mencapai 

tujuan dari motifnya.  

1. Kebutuhan 

fisiologis 

2. Rasa aman 

3. Kebutuhan 

sosial 

4. Kesempatan 

berprestasi 

5. Penghargaan  

6. Kebutuhan 

aktualisasi 

Abraham 

Moslow dalam 

bukunya 

Sedarmayanti, 

Manajemen 

Sumber Daya 

Manusia, 

Reformasi 

Birokrasi, dan 

Manajemen 

Pegawai Negeri 

Sipil (Bandung: 

Refika Aditama, 

2013) 
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Kinerja (Y) Kinerja Karyawan 

adalah hasil dari 

aktivitas kerja 

karyawan baik 

secara kuantitas, 

kualitas dan 

ketepatan waktu 

sesuai dengan 

standar.  

1. Efektif dan 

Efisien 

2. Kualitas 

3. Ketepatan 

waktu 

4. Produktivitas 

kerja 

5. Keselamatan 

kerja 

Moeheriono, 

Pengukuran 

Kinerja 

Berbasis 

(Bogor: Ghalia 

Indonesia, 

2010) 

Penelitian ini dilakukan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun, 

pegawai/karyawan dimintai untuk mengisi kuisioner yang telah disediakan, 

kemudian hasilnya dianalisis menggunakan analisis regresi berganda. Skala 

pengukuran dan instrumen penelitian menggunakan skala Likert. Skala Likert  

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala Likert, maka 

variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian 

indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item 

instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Jawaban setiap 

item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari 

sangat positif sampai sangat negatif.7Alternatif jawaban penelitian dibagi 

dalam lima ketegori kemudian diberi skor seperti di bawah ini: 

 

 
7Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

93. 
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Sangat Setuju (SS)   : 5 

Setuju (S)    : 4 

Kurang Setuju (KS)  : 3 

Tidak Setuju (TS)   : 2 

Sangat Tidak Setuju (STS)  : 1 

Tabel 3.2 

kisi-kisi Instrumen 

No  Variabel  Indikator  Item  

1 Kinerja Karyawan Efektif dan efisien 1,2 

Kualitas 3,4 

Ketepatan waktu 5,6 

Produktivitas kerja 7,8 

Keselamatan kerja 9,10 

2 Motivasi  Kebutuhan fisiologis 11, 12 

Rasa aman 13, 14 

Kebutuhan sosiologis 15,16 

Kesempatan berprestasi 17, 18 

Penghargaan 19, 20 

Kebutuhan aktualisasi 21, 22 

3 Lingkungan  Fasilitas 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29 

Kebersihan 30, 31 

Keamanan  32, 33 

Hubungan antara rekan kerja 

dan atasan 

34, 35, 36, 37, 

38, 39, 40 
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C. Populasi dan sampel 

Populasi adalah obyek/subyek yang ditentukan oleh peneliti dengan 

ketentuan memiliki kualitas dan karakter tertentu untuk dipelajari sehingga 

bisa ditarik kesimpulan.  Pada penelitian ini menggunakan populasi dari 

keseluruhan nasabah Bank BRI Syariah kantor cabang Madiun. 

Bank BRI Syariah pada kantor cabang Madiun yang beralamat di 

Jalan S Parman no 44 Madiun, Kota Madiun, Jawa Timur. Lokasi tersebut 

dipilih dengan pertimbangan untuk mengetahui lingkungan kerja serta cara 

memotivasi karyawan yang dilakukan di Bank BRI Syariah pada kantor 

cabang Kota Madiun yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Selain itu 

dizaman modern ini yang mana lembaga keuangan seperti bank sebagai 

perantara keuangan yang menjembatani masyarakat harus ditunjang dengan 

kinerja bank yang baik dan cepat, lingkungan kerja yang nyaman, serta 

pemberian motivasi yang baik. 

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pegawai yang ada di 

Bank BRI Syariah pada kantor cabang Madiun sebanyak 43 orang. Karena 

keterbatasan jumlah populasi tersebut, maka dalam penelitian menggunakan 

teknik nonprobability Sampling yaitu dengan sampling jenuh. Sampling 

jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel.8 

 

 

 
8Sugiyono, Statistika untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2002), 61. 
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D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu data berupa 

angka. Berdasarkan sumbernya data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, data yang diperoleh dari 

pegawai atau responden yang berupa jawaban dari keseluruhan item 

pertanyaan yang diajukan melalui daftar pertanyaan (angket). Data sekunder 

yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul 

data, data yang bersumber dari berbagai bahan referensi maupun laporan lain 

yang telah dipublikasikan dan ada relevansinya dengan penelitian ini.9 

Subjek penelitian ini adalah seluruh pegawai Bank BRI Syariah pada 

kantor cabang Madiun. Dan objek penelitian yang akan diteliti adalah 

pengaruh lingkungan (X1) dan motivasi (X2) terhadap kinerja karyawan (Y) 

pada Bank BRI Syariah pada kantor cabang Madiun. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa 

kuisioner/angket, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab sesuai dengan keadaan, kondisi, kenyataan, atau 

fakta yang terjadi sebenarnya.10 Dalam penelitian ini responden merupakan 

 
9Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

225. 
10Etta Mamang Sangadji dan Sopiah MM, Metodologi Penelitian:, 151. 
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karyawan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun yang berjumlah 43 

orang. 

 

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap pertama 

adalah pengolahan data. Untuk menyajikan keterangan atau bahan-bahan 

keperluan analisis dan penarikan kesimpulan sebaik-baiknya, maka proses 

pengilahan data melalui beberapa tahap: 

1. Menyiapkan data, kegiatan lanjutan setelahpengumpulan data 

dilaksanakan. pada penelitian kuantitatif, pengolahan data secara umum 

dilaksanakan melalui tahap memeriksa (editing), proses pemberian 

identitas (coding) dan proses pembeberan (tabulating). 

2. Editing, kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun 

data di lapangan. Kegiatan ini menjadi penting karena kenyataan bahwa 

data yang terhimpun kadang belum memenuhi harapan peneliti. Proses 

editing dimulai dengan memberikan identitas instrumen penelitian yang 

telah terjawab. Kemudian memeriksa satu persatu lembaran instrumen 

pengumpulan data lalu memeriksa poin-poin serta jawaban yang tersedia. 

Apabila ada kejanggalan pada instrumen berilah identitas tertentu pada 

instrumen dan poin yang janggal.11 

3. Coding, setelah editing adalah mengklasifikasikan data-data melalui 

tahap koding. Maksudnya data yang telah diedit diberi identitas sehingga 

 
11Etta Mamang Sangadji dan Sopiah,  Metodologi penelitian. 200. 
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memiliki arti tertentu pada saat analisis. Pengkodean menggunakan dua 

cara yaitu pengkodean frekuensi dan pengkodean lambang. Pengkodean 

frekuensi digunakan apabila jawaban pada poin tertentu memiliki bobot 

atau arti frekuensi tertentu. Sementara pengkodean lambang digunakan 

pada poin yang tidak memiliki bobot tertentu.12 

4. Analisis dan penafsiran data, setelah data disusun sedemikian rupa dalam 

tabel-tabel maka langkah berikutnya adalah menafsirkan hasil penemuan 

dan pengolahan data. Karena riset pada dasarnya adalah menarik 

kesimpulan13 

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan, maka analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Uji Coba Instrumen 

a. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu 

instrumen alat ukur telah menjalankan fungsi ukurnya. Menurut 

Sekaran validitas menunjukkan ketepatan dan kecermatan alat ukur 

dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu skala pengukuran dikatakan 

valid bila ia melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan 

mengukur apa yang seharusnya diukur.14 

Uji validitas ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan 

masing-masing skor pertanyaan dengan total skor. Apabila nilai rhitung 

 
12Ibid., 202. 
13Ibid., 204. 
14Toni Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS untuk Skripsi, Tesis, dan 

Disertasi Contoh-contoh Penlitian dan Interprestasi Output SPSS (Yogyakarta: Universitas 

Atmajaya, 2009),  109. 
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> rtabel maka pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini 

dianggap valid. Sedangkan apabila nila rhitung < rtabel maka pertanyaan 

tersebut dianggap tidak valid.15 

b. Uji realibilitas 

Pengujian realibilitas adalah berkaitan dengan masalah 

adanya kepercayaan terhadap instrumen. Suatu instrumen dapat 

memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi jika hasil dari pengujian 

instrumen tersebut menunjukkan hasil yang tetap. Dengan demikian 

masalah realibilitas instrumen berhubungan dengan masalah 

realibilitas instrumen berhubungan dengan masalah ketepatan hasil. 

Uji realibilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kestabilan suatu 

alat ukur.16 

Reliabilitas menunjukkan pengertian bahwa suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan 

data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang baik tidak 

akan bersifat tendensius mengarahkan resonden untuk memilih 

jawban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, 

yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. 

Apabila datanya memang benar sesusai dengan kenyataannya, maka 

berapa kalipun diambil tetap akan sama. Reliabilitas menjukkan pada 

tingkat keterandalan sesuatu. Butir kuisioner dikatakan reliabel 

 
15Imam  Ghazali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 21(Semarang: 

Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 20016), 53. 
16Tony wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS,113. 
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apabila cronbach’s alpha> 60 dan dikatakan tidak reliabel apabilan 

cronbach’s alpha< 60.17 

2. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui bahwa 

hasil estimasi regresi yang dilakukan bebas dari adanya gejala 

multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan memenuhi asumsi normal.  

a. Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model 

regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak . model regresi yang baik adalah model 

regresi yang berdistribusi normal.18 

Hipotesis: 

Ho : Data berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berdistribusi normal 

Pengolahan data menggunakan SPSS 16, apabila nilai sig 

lebih dari α (sig. >α) maka menunjukkan bahwa data berdistribusi 

normal. Dan apabila α (sig. <α) maka menunjukkan bahwa data 

tidak berdistribusi normal.19 

b. Multikolinieritas 

Uji multikoliniritas merupakan uji yang ditunjukkan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

 
17V. Wiratama Sujarweni, SPSS untuk Penelitian (Yogyakarta, Penerbit Pustaka Baru 

Press, 2015), 192. 
18Tony wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS,126.  
19Andita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian (Yogyakarta: 

Pustaka Felicha, 2016), 10 
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variabel bebas (variabel independent). Model uji regresi yang baik 

selayaknya tidak terjadi multikolinieritas.20 

Mulitikolinieritas dilihat dari nilai tolerance apabila ≤ 10 

maka terjadi mulitikolinieritas dan apabila ≥ 10 maka tidak terjadi 

multikolinieritas. Selain itu juga dapt dilihat dari nilai VIF (Variance 

Inflation Factory) apabila VIF ≥ 10 maka terjadi multikolinieritas 

dan apabila VIF ≤ 10 maka tidak terjadi multikolinieritas.21 

c. Autokorelasi 

Autokorelasi adalah menguji tentang ada tidaknya korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1 pada 

persamaan regresi linier. Apabila terjadi korelasi maka menunjukkan 

adanya problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah model 

regresi yang bebas autokorelasi. Salah satu cara untuk menguji 

autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson.Cara mendeteksinya adalah 

dengan metode Durbin Watson, uji Durbin Watson hanya digunakan 

untuk autokorelasi tingkat satu  (first order autocorrelation) dan 

mensyaratkan adanya konstanta dalam model regresi dan tidak ada 

variabel lagi dalam variabel bebas.22 Hipotesis yang akan diuji yaitu: 

H0 : tidak ada autokorelasi 

H1 : ada autokorelasi 

 

 
20Tony wijaya,Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS, 119 
21Imam Ghazali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IMB SPSS 21, 104. 
22Tony Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS, 121-122 
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Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi:23 

Tabel 3.3 

Tabel Pengambilan Keputusan Autokorelasi 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi 

positif 

Tolak 0 < dw < dl 

Tidak ada autokorelasi 

negatif 

No decison dl ≤ dw ≤ du 

Tidak ada korelasi positif Tolak (4-dl) < dw < 4 

Tidak ada korelasi positif No decision (4-du) ≤ d ≤ (4-dl) 

Tidak ada autokorelasi, 

positif atau negatif 

Tidak ditolak du < dw < (4-du) 

 

d. Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varians variabel 

tidak sama untuk semua pengamatan. Jika varians dari residual satu 

pengamatan kepengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas karena data 

cross section memiliki data yang mewakili berbagai ukuran.24 

 

 

 
23Imam Ghazali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IMB SPSS 21, 138. 
24Tony Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS untuk Skripsi, 124. 
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3. Uji Hipotesis 

Analisis regresi bertujuan menganalisis besarnya pengaruh varibel 

bebas (independent) terhadap variable terikat (dependent).25Regresi 

Linier yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Regresi 

linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu 

independen variabel terhadap dependen variabel.26 

a. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi sederhana digunakan untuk mencari pola 

hubungan antara satu variabel dependen dengan satu variabel 

independen. Regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahu 

pengaruh lingkunga terhadap kinerja karyawan dan untuk 

mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan secara 

parsial. 

Uji hipotesis yang digunakan adalah uji hipotesis secara 

parsial (uji t)  untuk melihat signifikansi pengaruh variabel 

independen secara individu terhadap variabel dependen dengan 

menganggap variabel lain bersifat konstan. Kaidah pengambilan 

keputusan dalam uji t dengan menggunakan SPSS dengan tingkat 

signifikansi yang ditetapkan adalah 5%. 

b. Analisis regresi linier berganda 

Analisis regresi linier berganda merupakan suatu analisis 

yang menjelaskan tentang hubungan antara satu variabel dependen 

 
25Ibid., 91. 
26Ibid., 99. 
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dengan dua atau lebih variabel independen. Regresi linier berganda, 

digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel lingkungan kerja dan 

motivasi kerja terhadap variabel kinerja karyawan di Bank BRI 

Syariah pada kantor cabang Madiun. 

Y = a + b1X1 + b2X2 

Dimana: 

Y = Kinerja Pegawai 

a = Kontanta 

b1 = Koefisien regresi X1 

b2 = koefisien regresi X2 

X1 = Lingkungan kerja 

X2 = Motivasi kerja27 

Uji hipotesis simultan (uji F dipakai untuk melihat 

pengaruh variabel-variabel independen secara keseluruhan atau 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Selain itu 

fungsinya juga sebagai uji model. Kaidah pengambilan 

keputusan dalam uji F dengan menggunakan SPSS dengan 

tingkat signifikansi yang ditetapkan adalah 5%.28 

c. Koefisien Korelasi 

Tujuan dilakukannya analisis korelasi adalah untuk mencari 

bukti terdapat tidaknya hubungan (korelasi) antara variabel, sudah 

ada hubungan untuk melihat tingkat keeratan hubungan antar 

 
27V. Wiratama Sujarweni, SPSS untuk Penelitian , 116. 
28Tony wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS , 98. 
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variabel, untuk memperoleh kejelasan dan kepastian apakah 

hubungan tersebut berarti (meyakinkan/signifikan) atau tidak berarti 

(tidak meyakinkan/tidak signifikan).29Secara umum korelasi 

dilambangkan dengan nilai r tidak lebih dari harga (-1≤ r ≤ +1) . 

Adapun pedoman untuk memberikan interprestasi koefisien korelasi 

adalah sebagai berikut:30 

Tabel 3.4 

Pedoman untuk Memberikan Interprestasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,800 – 1,000 Sangat kuat 

0,600 – 0,799 Kuat 

0,400 – 0,599 Cukup kuat 

0,200 – 0,399 Rendah 

0,000 – 0,199 Sangat rendah 

d. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel dependen sangat terbatas. 

Nilai R2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variasi variabel dependen.31 

 
29V. Wiratama Sujarweni, SPSS untuk Penelitian , 116. 
30Andita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian. 94 
31Tony wijaya, Analisis Data Penelitssian Menggunakan SPSS , 98. 



 

BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Bank BRI Syariah Madiun 

1. Sejarah Berdirinya Bank BRI Syariah 

Sejarah BRI Syariah Berawal dari akusisi PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk. Terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 

2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 

2008 melalui suratnya No.10/67/KEP. GBI/DpG/ 2008, maka pada 

tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi 

beroperasi sekaligus mengubah kegiatan usahanya dari sebuah bank 

konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariat 

Islam. 

PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada tanggal 19 

Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah 

(UUS) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Untuk melebur 

kedalam PT. Bank BRISyariah (proses spin off) yang berlaku efektif 

pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak 

Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero), Tbk. dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. 

Bank BRI Syariah.1 

 
1 https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah (diakses pada tanggal 15 

Januari 2019, jam  08.40). 

https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah
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Kantor cabang BRI Syariah sekarisedenan Madiun terletak di Jl. 

S Parman no 44 Madiun. Sedangkan, kantor cabang pembantu BRI 

Syariah sekarisidenan Madiun tersebar di beberapa wilayah, diantaranya 

Ponorogo, Magetan dan Ngawi. 

2. Visi dan Misi Bank BRI Syariah  

Berikut visi dan misi Bank BRI Syariah KC Madiun: 

Visi:  

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan pelayanan finansial 

sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk 

kehidupan lebih bermakna. 

Misi: 

a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam 

kebutuhan finansial nasabah. 

b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana 

kapanpun dan dimanapun. 

d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas 

hidup dan menghadirkan ketentraman fikiran.2 

 

 

 

 
2 https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=visimisi (diakses pada tanggal 15 

Januari 2019, jam 09.00). 
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3. Job Describtion 

a. Pimpinan Cabang yaitu, mengarahkan dan mengkoordinasikan 

rencana kerja anggaran di kantor cabang dan kantor cabang 

pembantu. 

b. Manajer melakukan persetujuan otorisasi transaksi seuai dengan 

kewenangan yang diberikan dan prosedur yang dibantu oleh: 

1) Branch Operasional Supervisor melakukan persetujuan otorisasi 

transaksi sesuai dengan kewenangan yang diberikan. 

2) Teller melaksanakan danbertanggung jawab atas transaksi 

operasional tunai dan non tunai. 

3) Customer Service melayani nasabah, memberikan informasi 

produk dan layanan serta melaksanakan transaksi operasional. 

4) Operasional Support memproses layanan operasi pencairan dan 

pelunasan pembiayaan serta pembayaran angsuran. 

5) Back Office kliring tugasnya yaitu, sebagai narasumber 

dalamlayanan operasi kliring dan transfer baik untuk informasi 

bank maupun dengan jaringan bank eksternal lainnya. 

6) General Affair tugasnya yaitu untuk mengelola SDM. 

c. Manager Marketing bertugasmembantu Pimpinan Cabang dibantu 

oleh: 

1) Collection Officer berjumlah merealisasi pelaksanaan penagihan 

sesuai target yang ditetapkan. 
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2) Account Officer menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan 

pemasaran serta prakarsa pembiayaan. 

3) Relationship Officer yang bertugas 

mengkoordinasikan,melaksanakan, memantau, membina, dan 

mengevaluasi kegiatan implementasi Kantor Layanan Syariah 

(KLS). 

d. Marketing Manager Micro yang mempunyai tugas atas performance 

keuntungan Unit Mikro Syariah (UMSdibantu oleh: 

1) Collection Supervisior melakukan monitoringterhadap fasilitas 

pembiayaan bermasalah serta melakukan recovery atas 

pembiayaan yang sudah ekstrakomptable. 

2) Area Financing Officer yang bertugas melakukan Financing 

Analysis dan penilaian jaminan sesuai dengan kebijakan 

pembiayaan dan pedoman pelaksanaan Mikro. 

3) Unit Head yang bertanggung jawab atas performance 

keuntungan UMS. 

4) Sales Officer yang bertugas melakukan proses pemasaranproduk 

mikro BRISyariah kepada calon nasabah. 

5) Relationship Officer yang bertugas menyelesaikan 

tunggakannasabah. 

e. Financing Support Manager bertugas untuk memastikan 

seluruhkegiatan yang berkaitan dengan aspek Financing Support 

telah sesuai dengan standar kebijakan dan prosedur dibantu oleh: 
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1) Legal yang bertugas mengontrol, mengatur, dan mematuhibatas-

batas hak dan kewajiban. 

2) Appraisal dan Investigation yang bertugas melakukanpenilaian 

jaminan dan trade checking. 

3) Financing Administration yang bertugas melakukan 

pencairanpembiayaan, pelaporan asuransi, mengelola izin atau 

dokumen yang sudah jatuh tempo. 

4) Reporting Custody yang bertugas melakukan pengolahan 

datadan membuat laporan pembiayaan. 

f. Branch Quality Assurance (BQA) bertugas sebagai pemeriksakantor 

cabang pembantu dibawah supervisinya. 

g. Bagian kebersihan dan keamanan: 

1) Driver bertugas dalam transportasi, mengantar dan 

menjemputpimpinan atau karyawan. 

2) Security bertugas menjaga keamanan kantor. 

3) Office Boy bertugas menjaga kebersihan kantor3 

4. Daftar Pegawai Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun 

Tabel 4.1 

Daftar Pegawai Bank BRI Syariah KC Madiun 

NO NAMA JABATAN 

1 M Ali Najammudin Marketing Manager 

2 Yayuk Setya R Operation and Service Manager 

3 Dimas Hindarin Apridianto Account Officer 

4 Johan Bagus Kurniawan Account Officer 

5 Nauval Hadi P Account Officer 

 
3 “Najamuddin, Wawancara, 21 Januari 2019”. 
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6 Tunggul Hery Wibowo Unit Head Manager 

7 Agita Apriliawan Account Officer Micro 

8 Deny Mifthkhul R Account Officer Micro 

9 Riza Danu Account Officer Micro 

10 Bambang Irawan Account Officer Micro 

11 Bakti Setya Lencana Account Officer Micro 

12 Rerindra Dita Febytama Account Officer Micro 

13 Yongky MK Collection SPV 

14 Ana Aprilia Area Support 

15 Khabib Mutadi Area Support 

16 Ahmad Back Office 

17 Eko Susanto Appraisal & Investigation 

18 Antita Kusuma Dewi Branch Operational SPV 

19 Dwi Riana Sari Customer Servive 

20 Eka Dwi Aryani Teller 

21 Nur Ahmadi Loan Ops 

22 Puguh Dwi S Review Junior 

23 Novika Januar Kristanti Teller 

24 Afinda Adha Laili Teller 

25 Anasrul Setiawan Account Officer Micro 

26 Siska Ayu Area Support 

27 Tofan Irawadi Account Officer Micro 

28 Ochin Ermawati Funding Risk Officer 

29 Irfan Wa Nendra Financing Suport Manager 

30 Annas Indha Dzil AM Account Officer 

31 Andika Feki Ardianto Unit Head Manager 

32 Muh Kholid N Teller 

33 Farhan Hibatullah Account Officer 

34 Sunaryo Micro Marketing Manager 

35 Eko Heru Setyawan Funding Risk Officer 

36 Sunarji PM 

37 Respati Aji Pratama Driver 

38 Marlan Security 

39 Sumitro Security 

40 Awang Hanoris Office Boy 

41 Nugroho Wisnu Murti Office Boy 

42 Idris Effendi Security 

43 Luki Sujatmiko Driver 
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B. Hasil Pengujian Instrumen 

Menurut Arikunto validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 

tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu intrumen. Suatu instrumen 

dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data dari varibel yang diteliti 

secara tepat.  

Untuk melakukan pengujian instrumen dalam penelitian ini digunakan 

uji validitas dan uji relibilitas. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

software SPSS 16. Uji validitas dan uji realibilitas langsung dilakukan jumlah 

responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30 responden yang 

merupakan karyawan bank. 

Berikut adalah hasil pengujian validitas dan realibilitas dari instrumen 

penelitian 

1. Uji validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui setiap item pertanyaan 

yang digunakan dalam penelitian ini valid atau tidak. Penelitian ini 

menggunakan 40 item pernyataan untuk mengetahui pengaruh 

lingkungan dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Untuk variabel 

kinerja karyawan 10 pernyataan, untuk variabel motivasi 12 pernyataan, 

dan untuk variabel lingkungan 18 pertanyaan. 

Ada berbagai metode yang digunakan dalam uji validitas seperti 

korelasi product moment pearson (metode analisis korelasi) dan analisis 

faktor. Uji validitas ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai 

rhitung dengan nilai rtabel. Apabila nilai rhitung lebih besar dari pada rtabel 
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maka item tersebut valid dan sebaliknya apabila rtabel lebih besar dari 

rhitung maka item tersebut tidak valid. 

a. Hasil Uji Validitas Intrumen Lingkungan (X1) 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Validitas Lingkungan 

Indikator Item  r-hitung r-tabel Keterangan  

Fasilitas  X1.1 0,634 0,361 Valid 

X1.2 0,728 0,361 Valid 

X1.3 0,781 0,361 Valid 

X1.4 0,506 0,361 Valid 

X1.5 0,498 0,361 Valid 

X1.6 0,650 0,361 Valid 

X1.7 0,634 0,361 Valid 

Kebersihan  X1.8 0,373 0,361 Valid 

X1.9 0,471 0,361 Valid 

Keamanan  X1.10 0,693 0,361 Valid 

X1.11 0,529 0,361 Valid 

Hubungan dengan 

rekan kerja 

X1.12 0,603 0,361 Valid 

X1.13 0,400 0,361 Valid 

X1.14 0,461 0,361 Valid 

X1.15 0,506 0,361 Valid 

Hubungan dengan 

atasan 

X1.16 0,584 0,361 Valid 

X1.17 0,728 0,361 Valid 

X1.18 0,478 0,361 Valid 

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS 16 

Dari Tabel 4.2 terlihat bahwa nilai rhitung pada kolom Pearson 

Correlation untuk masing-masing item memiliki rhitung lebih besar 

dan positif dibanding rtabel untuk populasi 30 dan alpha 5% (0,05), 
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diperoleh rtabel 0,361 maka dapat disimpulkan bahwa semua item 

pada variabel lingkungan valid untuk digunakan sebagai kuisioner 

untuk penelitian.  

b. Hasil Uji Validitas Indtrumen Variabel Motivasi(X2) 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Validitas Motivasi 

Indikator Item  r-hitung r-tabel Keterangan  

Kebutuhan fisiologis X2.1 0,6288 0,361 Valid 

X2.2 0,679 0,361 Valid 

Rasa aman X2.3 0,402 0,361 Valid 

X2.4 0,219 0,361 Tidak Valid 

Kebutuhan sosial  X2.5 0,490 0,361 Valid 

X2.6 0,606 0,361 Valid 

Kesempatan 

berprestasi 

X2.7 0,483 0,361 Valid 

X2.8 0,454 0,361 Valid 

Penghargaan  X2.9 0,633 0,361 Valid 

X2.10 0,491 0,361 Valid 

Kebutuhan aktualisasi X2.11 0,601 0,361 Valid 

X2.12 0,628 0,361 Valid 

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS 16 

Dari Tabel 4.3 terlihat bahwa nilai rhitung pada kolom Pearson 

Correlation untuk masing-masing item memiliki rhitung lebih besar 

dan positif dibanding rtabel untuk populasi 30 dan alpha 5% (0,05), 

diperoleh rtabel 0,361 maka dapat disimpulkan bahwa hanya ada satu 

item yang dinyatakan tidak valid yaitu item nomor X2.4 yang 

memiliki rhitung< rtabel yaitu 0,151<0,361 sehingga terdapat 11 item 
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untuk variabel motivasi yang dapat digunakan sebagai kuisioner 

dalam penelitian selanjutnya dan item yang tidak valid dibuang 

c. Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Kinerja Karyawan (Y) 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Validitas Kinerja Karyawan 

Indikator Item  r-hitung r-tabel Keterangan  

Efektif dan efisien Item 1 0,531 0,361 Valid 

Item 2 0,873 0,361 Valid 

Kualitas Item 1 0,520 0,361 Valid 

Item 2 0,912 0,361 Valid 

Ketepatan waktu Item 1 0,797 0,361 Valid 

Item 2 0,912 0,361 Valid 

Produktifitas kerja Item 1 0,676 0,361 Valid 

Item 2 0,871 0,361 Valid 

Kemampuan bekerja 

sama 

Item 1 0,582 0,361 Valid 

Item 2 0,502 0,361 Valid 

Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS 16 

 

Dari Tabel 4.4 terlihat bahwa nilai rhitung pada kolom Pearson 

Correlation untuk masing-masing item memiliki rhitung lebih besar 

dan positif dibanding rtabel untuk populasi 30 dan alpha 5% (0,05), 

diperoleh rtabel 0,361 maka dapat disimpulkan bahwa semua item 

pada variabel kinerja valid untuk digunakan sebagai kuisioner untuk 

penelitian.  

2. Uji Realibilitas 

Pengujian realibilitas menyangkut ketepatan alat ukur. Suatu alat 

ukur disebut mempunyai reliabilitas tinggi atau dapat dipercaya jika alat 
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ukur mantap. Jika kedua aspek di atas, yaitu aspek stabilitas dan aspek 

keakuratan, digabungkan maka kesimpulannya adalah alat ukur tersebut 

mantap dan dapat mengukur tepat. Suatu alat ukur harus sedemikian rupa 

sifatnya agar error (error pengukuran yang sifatnya random) dapat 

diminimalkan. Dari aspek-aspek di atas reliabilitas dapat disimpulkan.4 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Reliabilitas 

Realibility Variables Cronbach’s Alpha Keterangan 

Lingkungan Kerja 0,899 Reliabel 

Motivasi Kerja 0,751 Reliabel 

Kinerja Karyawan  0,885 Reliabel 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 16 

 

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas hasil uji reliabilitas memperlihatkan 

nilai Cronbach’s Alpha semua variabel di atas (> 0,60) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa indikator yang digunakan oleh variabel lingkungan 

kerja dan motivasi kerja dapat dipercaya atau handal untuk digunakan 

sebagai alat ukur variabel kinerja. 

 

C. Hasil Pengujian Deskripsi 

1. Karakteristik Responden 

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan 

atau pegawai yang bekerja di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun 

berjumlah 43 orang, didapatkan karakteristik responden berdasarkan usia, 

 
4 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah MM, Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis 

dalam Penelitian (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 145. 
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jenis kelamin, jenjang pendidikan, dan lama bekerja. Berikut hasil dari 

masing-masing karakteristik responden: 

a. Karakteristik berdasarkan jenis kelamin 

Data ini diperlukan untuk mengetahui jenis kelamin responden 

Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. Distribusi responden 

berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.6 

Jenis Kelamin 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 33 76.7 76.7 76.7 

Perempuan 10 23.3 23.3 100.0 

Total 43 100.0 100.0  

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 16 

 

Berdasarkan hasil yang disajikan pada Tabel 4.6 di atas 

tersebut menunjukkan bahwa karyawan yang berjenis kelamin laki-

laki berjumlah 33 yaitu sebesar 76,7% sedangkan perempuan 

berjumlah 10 yaitu sebesar 23,3%. Jumlah karyawan laki-laki lebih 

dominan dibanding karyawan perempuan. 

b. Karakteristik berdasarkan jenjang pendidikan 

Data ini diperlukan untuk mengetahui jenjang pendidikan yang 

ditempuh oleh responden di Bank BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun. Distribusi responden berdasarkan jenjang pendidikan dapat 

dilihat pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.7 

Pendidikan Terakhir 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid D3 4 9.3 9.3 9.3 

S1 32 74.4 74.4 83.7 

SLTA 7 16.3 16.3 100.0 

Total 43 100.0 100.0  

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 16 

 

Berdasarkan hasil yang disajikan pada Tabel 4.7 tersebut 

menunjukkan bahwa sebagaian besar pendidikan responden adalah 

sarjana sebanyak 32 karyawan atau sebesar 74%, karyawan dari 

jenjang pendidikan D3 (Diploma) yaitu 4 karyawan  sebesar 9,3% 

yang merupakan karyawan di posisi frontliner seperti Customer 

Service dan Teller. Sedangkan dari jenjang pendidikan SLTA terdapat 

7 orang yaitu 16,3% yang merupakan karyawan posisi OB, satpam, 

dan driver. Hal ini disebabkan karena pekerjaan yang berhubungan 

dengan keuangan membutuhkan karyawan yang memiliki pendidikan 

yang cukup tinggi untuk mampu menyelesaikan pekerjaan yang 

ditugaskan kepadanya. 

c. Karakteristik berdasarkan lama bekerja 

Data ini diperlukan untuk mengetahui seberapa lama 

responden bekerja pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. 
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Distribusi responden berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.8 

Lama Bekerja 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid < 2 11 25.6 25.6 25.6 

> 4 18 41.9 41.9 67.4 

2 - 4 14 32.6 32.6 100.0 

Total 43 100.0 100.0  

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 16 

 

Berdasarkan hasil yang disajikan pada tabel 4.8 tersebut 

menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan telah bekerja salama 

kurang dari 2 tahun sebesar  41,86%  

d. Karaketeristik berdasarkan usia 

Data ini diperlukan untuk mengetahui usia responden pada 

Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. Distribusi responden 

berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.9 

Usia 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid < 30 23 53.5 53.5 53.5 

> 40 1 2.3 2.3 55.8 

30 - 40 19 44.2 44.2 100.0 

Total 43 100.0 100.0  

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 16 
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Berdasarkan hasil yang disajikan pada Tabel 4.9 tersebut 

menunjukkan bahwa sebagian besar usia karyawan adalah dibawah 30 

tahun sebesar 53,49% Hal ini disebabkan karena pekerjaan 

membutuhkan ketelitian, kejelian, dan inovatif maka lebih dibutuhkan 

karyawan yang masih muda. 

e. Status pernikahan 

 Data ini diperlukan untuk mengetahui status pernikahan pada 

Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. Distribusi responden 

berdasarkan status pernikahan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.10 

Status Pernikahan 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Belum Menikah 16 37.2 37.2 37.2 

Sudah Menikah 27 62.8 62.8 100.0 

Total 43 100.0 100.0  

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 16 

 

Berdasarkan hasil yang disajikan pada Tabel 4.10 tersebut 

menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan Bank BRI Syariah 

Kantor Cabang Madiun telah menikah yaitu 27 karyawan atau sebesar 

62,8%. 

2. Deskripsi Variabel Penelitian 

Deskripsi variabel penelitian bertujuan untuk mengetahui 

gambaran masing-masing variabel penelitian yang disajikan dengan 

statistik deskriptif. Berdasarkan desain penelitian, maka sumber informasi 
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yang diperoleh dari jawaban responden dideskripsikan dalam bentuk nilai 

minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi. Perhitungan statistik 

deskriptif variabel dengan program bantuan komputer SPSS 16 

ringkasanya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Deskriptif Statistic 

Descriptive Statistics 

 

N Range 

Minimu

m Maximum Mean 

Std. 

Deviation Variance 

Lingkungan 43 34 56 90 73.07 9.490 90.066 

Motivasi 43 18 37 55 44.02 3.900 15.214 

Kinerja_Karyawan 43 16 34 50 42.05 3.779 14.283 

Valid N (listwise) 43 
      

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 16 

 

Sebelum data yang diperoleh untuk penelitian ini diolah lebih 

lanjut, dijabarkan terlebih dahulu untuk memperoleh gambaran mengenai 

penilaian karyawan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. Data 

variabel-variabel lingkungan (X1), motivasi (X2), dan kinerja karyawan 

(Y). Data-data variabel tersebut diperoleh dari hasil kuisioner yang telah 

disebar kepada responden penelitian. untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

dari penjelasan dibawah ini berupa tabel yang meliputi  presentase masing-

masing skor pada tiap pertanyaan sebagai berikut. 
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a. Hasil Skor Kuesioner Lingkungan (X1) 

Tabel 4.12 

Skor Kuesioner Lingkungan (X1) 

No. 

Item 
SS S KS/N TS STS Total 

X1.1 23 17 3 0 0 43 

X1.2 7 16 15 5 0 43 

X1.3 10 15 11 7 0 43 

X1.4 16 16 6 3 2 43 

X1.5 11 24 7 1 0 43 

X1.6 16 15 7 4 1 43 

X1.7 18 21 2 2 0 43 

X1.8 22 19 2 0 0 43 

X1.9 25 14 4 0 0 43 

X1.10 9 19 7 8 0 43 

X1.11 17 23 3 0 0 43 

X1.12 18 14 11 0 0 43 

X1.13 15 18 9 1 0 43 

X1.14 14 24 4 1 0 43 

X1.15 11 28 4 0 0 43 

X1.16 12 17 10 3 1 43 

X1.17 9 25 7 2  0 43 

X1.18 12 20 8 2 1 43 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 16 

 

Pada setiap item pernyataan dapat dijelaskan jumlah responden 

yang menanggapi sesuai kategori yang telah disediakan. Misalnya 

pada item X1.1 jumlah responden yang memilih sangat setuju 

berjumlah 23 responden, yang memilih setuju ada 17 responden, yang 

memilih kurang setuju ada 3 responden yang memilih tidak setuju 0 
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reponden dan yang memilih sangat tidak setuju 0 reponden. Pada item 

X1.2 jumlah responden yang memilih sangat setuju ada 7 responden, 

setuju 16 responden, kurang setuju 15 responden, tidak setuju 5 

responden dan yang memilih sangat tidak setuju 0 reponden dan 

seterusnya.Tanggapan responden seperti terlihat pada Tabel 4.12 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan 

tanggapan setuju  dan pada urutan kedua memberikan tanggapan 

sangat setuju pada variabel lingkungan. Hal ini terjadi pada hampir 

seluruh butir pernyataan pada variabel lingkungan kecuali pada butir 

pernyataan 1, 9, 8, dan 12 yang sebagian besar memberikan jawaban 

sangat setuju. 

b. Hasil Skor Kuesioner Motivasi (X2)  

Tabel 4.13 

Skor Kuesioner Motivasi (X2) 

No. Item SS S KS/N TS STS Total 

X2.1 8 25 7 3 0 43 

X2.2 4 20 18 1 0 43 

X2.3 11 31 1 0 0 43 

X2.4 11 26 6 0 0 43 

X2.5 9 24 10 0 0 43 

X2.6 4 32 7 0 0 43 

X2.7 3 34 6 0 0 43 

X2.8 5 25 13 0 0 43 

X2.9 6 30 7 0 0 43 

X2.10 10 32 1 0 0 43 

X2.11 8 33 2 0 0 43 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 16 
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Pada setiap item pernyataan dapat dijelaskan jumlah responden 

yang menanggapi sesuai kategori yang telah disediakan. Misalnya 

pada item X2.1 jumlah responden yang memilih sangat setuju 

berjumlah 8 responden, yang memilih setuju ada 25 responden, yang 

memilih kurang setuju ada 7 responden, yang memilih tidak setuju 3 

reponden, dan yang memilih sangat tidak setuju 0 responden. Pada 

item X2.2 jumlah responden yang memilih sangat setuju ada 4 

responden, setuju 20 responden, kurang setuju 18 responden, tidak 

setuju 1 responden dan yang memilih sangat tidak setuju 0 responden 

dan seterusnya.Tanggapan responden seperti terlihat pada Tabel 4.13 

menujukkan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan 

setuju  dan pada urutan kedua memberikan tanggapan sangat setuju. 

c. Hasil Skor Kuesioner Kinerja Karyawan (Y) 

Tabel 4.14 

Skor Kuesioner Kinerja Karyawan (Y) 

No. Item SS S KS/N TS STS Total 

Y1 19 24 0 0 0 43 

Y2 16 27 0 0 0 43 

Y3 10 29 4 0 0 43 

Y5 15 18 9 0 1 43 

Y6 17 24 2 0 0 43 

Y7 6 35 2 0 0 43 

Y8 9 28 6 0 0 43 

Y9 10 29 4 0 0 43 

Y10 20 21 2 0 0 43 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 16 
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Tabel 4.14 menjelaskan tanggapan responden mengenai 

kuisioner pada setiap item pernyataan variabel motivasi. Pada setiap 

item pernyataan dapat dijelaskan jumlah responden yang menanggapi 

sesuai kategori-kategori yang telah disediakan. Misalnya pada item 

Y1 jumlah responden yang memilih sangat setuju berjumlah 19 

responden, yang memilih setuju ada 24 responden, yang memilih 

kurang setuju 0 responden, yang memilih tidak setuju 0 responden, 

dan yang memilih sangat tidak setuju 0 reponden. Pada item Y2 

jumlah responden yang memilih sangat setuju ada 16 responden, 

setuju 27 responden, kurang setuju 18 responden dan tidak setuju 1 

serta yang memilih sangat tidak setuju 0 responden dan seterusnya 

hingga item Y10. Tanggapan responden seperti terlihat pada Tabel 

4.14 menujukkan bahwa sebagian besar responden memberikan 

tanggapan setuju  dan pada urutan kedua memberikan tanggapan 

sangat setuju pada variabel kinerja. 

 

D. Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Pengujian Asumsi Klasik 

Asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji 

normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji autokorelasi. 

Berikut ini dipaparkan masing-masing uji asumsi klasik pada masing-

masing variabel penelitian 
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a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan 

bahwa nilai residual megikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini 

dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid. Uji asumsi 

normalitas menggunakan uji Kolmogorf Smirnov. Kriteria 

penerimaan normalitas adalah jika nilai signifikansi hasil 

perhitungan lebih besar dari α = 0,05 maka distribusinya dinyatakan 

normal.5 Hasil perhitungan untuk uji normalitas disajikan dalam 

tabel berikut ini: 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Normalitas 

  Unstandardized Residual 

N 43 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 2.91724167 

Most Extreme Differences Absolute .079 

Positive .079 

Negative -.078 

Kolmogorov-Smirnov Z .521 

Asymp. Sig. (2-tailed) .949 

a. Test distribution is Normal. 

 

 
5 V. Wiratna Sujarweni, SPSS untuk Penelitian (Yogyakarta, Penerbit Pustaka Baru Press, 

2015), 192. 
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Output diatas menunjukkan besarnya nilai signifikan asymp 

sig sebesar 0,949 lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan residual 

berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independent). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi antar variabel independent atau disebut multikolinieritas. 

Mulitikolinieritas dilihat dari nilai tolerance apabila ≤ 10 

maka terjadi mulitikolinieritas dan apabila ≥ 10 maka tidak terjadi 

multikolinieritas. Selain itu juga dapt dilihat dari nilai VIF (Variance 

Inflation Factory) apabila VIF ≥ 10 maka terjadi multikolinieritas 

dan apabila VIF ≤ 10 maka tidak terjadi multikolinieritas.6 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 16.056 5.307  3.025 .004   

Lingkungan .147 .057 .368 2.557 .014 .717 1.395 

Motivasi .347 .140 .358 2.484 .017 .717 1.395 

a. Dependent Variable: Kinerja_Karyawan 

 

 
6 Imam Ghazali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IMB SPSS 21, 104. 
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Berdasarkan output di atas diketahui nilai beta untuk variabel 

lingkungan 0, 368 < 1 dan variabel motivasi 0,358 < 1 berarti tidak 

terjadi  multikolinieritas. Nilai Tolerance 0,717 > 0,1 berarti tidak 

terjadi multikolinieritas dan nilai VIF 1,395 < 10 sehingga dapat 

disimpulkan tidak terjadi multikolieritas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varians variabel 

tidak sama untuk semua pengamatan. Jika varians dari residual satu 

pengamatan kepengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas karena data 

cross section memiliki data yang mewakili berbagai ukuran.7 Uji 

untuk mendeteksi adanya gejala heteroskedastisitas dilakukan 

dengan uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan 

absolut residual dengan variabel independen. Model regresi yang 

baik adalah yang memenuhi syarat homoskedastisitas atau tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Berdasar hasil analisa menggunakan 

SPSS apabila nilai sig > 0,05 berarti tidak terjadi 

heteroskedastisitas.8 

 

 

 
7 Toni Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS untuk Skripsi, Tesis, dan 

Disertasi Contoh-contoh Penlitian dan Interprestasi Output SPSS (Yogyakarta: Universitas 

Atmajaya, 2009), 124. 
8 V. Wiratama Sujarweni, SPSS untuk Penelitian, 191 
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Tabel 4.17 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.981 3.237 
 

1.539 .132 

Lingkungan -.004 .035 -.023 -.125 .901 

Motivasi -.054 .085 -.118 -.637 .528 

a. Dependent Variable: RES2 

 

Berdasarkan Tabel 4.17 untuk variabel lingkungan diperoleh 

nilai sig = 0,901 > 0,05 dan variabel motivasi diperoleh nilai sig = 

0,528 > 0,05 . Hal ini berarti variansi identik dan tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Persamaan regresi linier berganda yang baik adalah yang 

tidak memiliki masalah autokorelasi. Cara mendeteksinya adalah 

dengan metode Durbin Watson, uji Durbin Watson hanya digunakan 

untuk autokorelasi tingkat satu  (first order autocorrelation) dan 

mensyaratkan adanya konstanta dalam model regresi dan tidak ada 

variabel lagi dalam variabel bebas.9 Hipotesis yang akan diuji yaitu: 

H0 : tidak ada autokorelasi 

H1 : ada autokorelasi 

 
9 Tony Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS,121-122 
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Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi:10 

Tabel 4.18 

Tabel Pengambilan Keputusan Autokorelasi 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi 

positif 

Tolak 0 < dw < dl 

Tidak ada autokorelasi 

negatif 

No decison dl ≤ dw ≤ du 

Tidak ada korelasi positif Tolak (4-dl) < dw < 4 

Tidak ada korelasi positif No decision (4-du) ≤ d ≤ (4-dl) 

Tidak ada autokorelasi, 

positif atau negatif 

Tidak ditolak du < dw < (4-du) 

Berdasarkan kriteria di atas selanjutnya dapat dilihat hasil 

pengujian autokorelasi pada tabel berikut: 

Tabel 4.19 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .636a .404 .374 2.989 2.242 

a. Predictors: (Constant), Motivasi, Lingkungan 
b. Dependent Variable: Kinerja_Karyawan 

 

Dari Tabel 4.19 di atas dapat diketahui besar nilai Durbin 

Watson (dw) 2,242 dibandingkan dengan nilai dw tabel di tabel dw (k, 

 
10 Imam Ghazali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 21(Semarang: 

Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 20016), 138. 
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n) jadi (2, 43) untuk jumlah responden 43 dengan variabel independent 

2 diperoleh nilai du sebesar 1,4151 dan nilai dl sebesar 1,6091 yang 

memenuhi kriteria 𝑑𝑢 < 𝑑𝑤 < (4 − 𝑑𝑢) (tidak ada auto korelasi). 

yang dapat dituliskan 1.4151 <2.242 < 2.549 

2. Hasil Uji Hipotesis 

a. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana 

1) Pengaruh Lingkungan terhadap Kinerja Karyawan 

Tabel 4.20 

Tabel Hasil Analisis Regresi Linier sederhana (X1)Y 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .559a .312 .296 3.172 1.960 

a. Predictors: (Constant), Lingkungan 

b. Dependent Variable: Kinerja_Karyawan 

 

Berdasarkan tabel 4.20 di atas dapat dilihat bahwa: 

- Nilai R dalam regresi linier sederhana menunjukkan 

besarnya korelasi variabel. Tabel di atas menunjukkan 

hubungan antara lingkungan kerja dengan kinerja 

karyawan sebesar 0,559 atau 55,9% dan hubungan ini 

dapat dikategorikan cukup kuat 

- Nilai R Square sebesar 0,312 berarti peran atau kontribusi 

variabel lingkungan mampu menjelaskan vaiabel kinerja 

karyawan sebesar  31,2 % 
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Tabel 4.21 

Tabel Hasil Analisis Regresi Linier sederhana (X1)Y 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 25.785 3.800  6.786 .000   

Lingkungan .223 .052 .559 4.315 .000 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Kinerja_Karyawan 

   

Berdasarkan tabel 4.21 diatas dapat diperoleh persaman 

sebagai berikut 

   Y = 25,786 + 0,223 X 

Hasil persamaan Regresi di atas memberikan 

pengertian bahwa: 

- Nilai kontanta 25,785 dapat diartikan bahwa jika tidak 

dipengaruhi oleh variabel lingkungan  maka besarnya nilai 

kinerja adalah 25,785. 

- Koefisien regresi sebesar 0,223  menyatakan bahwa setiap 

penambahan 1 variabel lingkungan akan meningkatkan 

kinerja sebesar 0,223. 

Selain menggunakan analisis regresi sederhana perlu 

diuji menggunakan uji t. Uji t digunakan untuk membuktikan 

adanya pengaruh yang dignifikan antara lingkungan dan 

kinerja karyawan secara parsial. Uji t dilakukan dengan 
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membandingkan antara thitung dengan ttabel pada taraf sig 0,05 

(5%) dengan kriteria apabila thitung> ttabel maka hipotesis 

diterima, dan sebaliknya jika thitung< ttabel maka hipotesis 

ditolak. Nilai thitung dapat dilihat dari tabel 4.21 sebesar 4,315. 

Adapun ttabel dapat dicari melalui rumus  

ttabel = t(α/2;n-k-1) 

  = t(0,05/2;43-1-1) 

  = t(0,025;39) 

  = 2,023 

Dilihat berdasar hasil pengujian lingkungan 

mempunyai nilai thitung> ttabel (4,315 > 2,023) dan nilai 

signifikansi 0,000 lebih kecil dari nilai sig 0,05. Berdasarkan 

kriteria tersebut maka Ho ditolak dan H1 diterima. Artinya 

lingkungan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

karyawan. sehingga hipotesis pertama dapat diterima. 

2) Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja Karyawan 

Tabel 4.22 

Tabel Hasil Analisis Regresi Linier sederhana (X2)Y 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .554a .307 .290 3.185 2.352 

a. Predictors: (Constant), Lingkungan 

b. Dependent Variable: Kinerja_Karyawan 

 

Berdasarkan tabel 4.22 di atas dapat dilihat bahwa: 
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- Nilai R dalam regresi linier sederhana menunjukkan 

besarnya korelasi variabel. Tabel di atas menunjukkan 

hubungan antara motivasi dengan kinerja karyawan sebesar 

0,554 atau 55,4% yang hubungan ini dapat dikategorikan 

cukup kuat. 

- Nilai R Square sebesar 0,307 berarti peran atau kontribusi 

variabel motivasi mampu menjelaskan vaiabel kinerja 

karyawan sebesar  30,7 % 

Tabel 4.23 

Tabel Hasil Analisis Regresi Linier sederhana (X2)Y 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 18.418 5.568  3.308 .002   

Motivasi .537 .126 .554 4.260 .000 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Kinerja_Karyawan 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh persamaan 

sebagai berikut 

   Y = 18,418 + 0,537 X 

Hasil persamaan Regresi di atas memberikan 

pengertian bahwa: 
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- Nilai kontanta 18,418 dapat diartikan bahwa jika tidak 

dipengaruhi oleh variabel lingkungan  maka besarnya nilai 

kinerja adalah 18,418. 

- Koefisien regresi sebesar 0,537 menyatakan bahwa setiap 

penambahan 1 variabel lingkungan akan meningkatkan 

kinerja sebesar 0,537. 

Selain menggunakan analisis regresi sederhana perlu 

diuji menggunakan uji t. Uji t digunakan untuk membuktikan 

adanya pengaruh yang dignifikan antara lingkungan dan 

kinerja karyawan secara parsial. Uji t dilakukan dengan 

membandingkan antara thitung dengan ttabel pada taraf sig 0,05 

(5%) dengan kriteria apabila thitung> ttabel maka hipotesis 

diterima, dan sebaliknya jika thitung< ttabel maka hipotesis 

ditolak. Nilai thitung dapat dilihat dari tabel 4.23 sebesar 4,260. 

Dilihat berdasar hasil pengujian motivasi mempunyai nilai 

thitung> ttabel(4,260 > 2,023) dan nilai signifikansi 0,000 lebih 

kecil dari nilai sig 0,05. Berdasarkan kriteria tersebut maka Ho 

ditolak dan H2 diterima. Artinya motivasi berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja karyawan. sehingga hipotesis kedua 

dapat diterima. 
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b. Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Tabel 4.24 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .636a .404 .374 2.989 2.242 

a. Predictors: (Constant), Motivasi, Lingkungan 

b. Dependent Variable: Kinerja_Karyawan 

 

- Nilai R menunjukkan nilai korelasi yang menjukkan hubungan 

variabel lingkungan, motivasi dengan kinerja karyawan sebesar 

0,636 yang artinya hubungannya kuat. 

- Nilai R Square dalam regresi berganda menunjukkan besarnya 

pengaruh lingkungan dan motivasi terhadap kinerja karyawan 

sebesar 0,404 atau 40,4%. 

 

Tabel 2.25 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 242.474 2 121.237 13.568 .000a 

Residual 357.433 40 8.936   

Total 599.907 42    

a. Predictors: (Constant), Motivasi, Lingkungan 

b. Dependent Variable: Kinerja_Karyawan 
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Untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen 

secara keseluruhan terhadap variabel`dependen dapat diketahui 

dengan cara membandingkan nilai Fhitung dengan nilai Ftabel  jika 

Fhitung> Ftabel  maka Hoditolak H3 diterima artinya variabel bebas 

secara serentak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat 

dan membandingkan nilai sig dengan nilai tingkat kepercayaan 

0,05. Apabila nilai sig lebih kecil dari nilai derajat kepercayaan 

(sig < 0,05), berarti terdapat hubungan yang signifikan antara 

semua variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai 

Fhitung dapat dilihat dari tabel 4.25 di atas sebesar 13,568. 

Sedangkan Ftabel dapat dicari menggunakan rumus: 

Ftabel = F(α)(p;n-p-1) 

 = F(0,05)(2;43-2-1) 

 = F(0,05)(2;40) 

 = 3,28 

Dilihat dari hasil pengujian terlihat nilai Fhitung> Ftabel 

(13,568 >3,28) dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari nilai sig 

0,05. Berdasarkan kriteria, Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya, 

Lingkungan dan Motivasi berpengaruh simultan terhadap kinerja, 

sehingga hipotesis ketiga dapat diterima. 
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Tabel 4.26 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 16.056 5.307  3.025 .004   

Lingkungan .147 .057 .368 2.557 .014 .717 1.395 

Motivasi .347 .140 .358 2.484 .017 .717 1.395 

a. Dependent Variable: Kinerja_Karyawan 

 

Dari tabel 4.26 diatas dapat diketahui persamaan regresinya 

sebagai berikut: 

Y = 16,056 + 0,147X1 + 0,347X2 

Berdasarkan persamaan yang dapat diketahui bahwa: 

- Konstanta 16,056 menyatakan bahwa variabel independen 

dianggap konstan, maka besaran rata-rata kinerja adalah 16,056 

- Koefisien regresi (nilai B) variabel lingkungan (X1) bertanda  

positif (+0,147), menunjukkan bahwa variabel lingkungan 

mempunyai pengaruh yang searah terhadap variabel kinerja, 

artinya semakin baik lingkungan, maka semakin baik pula 

kinerja pegawai. 

- Koefisien regresi (nilai B) variabel lingkungan (X2) bertanda  

positif (+0,347), menunjukkan bahwa variabel lingkungan 

mempunyai pengaruh yang searah terhadap variabel kinerja, 
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artinya semakin tinggi motivasi, maka semakin tinggi pula 

kinerja pegawai. 

 

 

E. Pembahasan 

Dari hasil analisis maka pembahasan tentang hasil penelitian ini 

adalah sebagi berikut: 

1. Pengaruh Lingkungan terhadap Kinerja Karyawan  

Menurut Nitisemito lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang 

berada disekitar para pekerja/pegawai/karyawan yang dapat berpengaruh 

pada dirinya dalam melaksanakan kewajibannya sebagai karyawan. 

Sedangkan menurut Terry lingkungan kerja adalah salah satu faktor yang 

mampu mempengaruhi baik secara langsung maupun secara tidak 

langsung terhadap kinerja karyawan di suatu perusahaan.11 

Lingkungan ada dua yaitu lingkungan fisik dan nonfisik. 

Lingkungan kerja fisik merupakansemua yang berada di sekitar pekerja 

atau karyawan yang mampu mempengaruhi dirinya ketika melaksanakan 

tugas-tugas yang telah dibebankan kepadanya dan dipengaruhi oleh fisik, 

biologis, fisiologis, kimia, mental, dan sosial ekonomi.12 Lingkungan kerja 

nonfisik merupakan semua kondisi yang terjadi dan berkaitan dengan 

hubungan kerja, baik dengan sesama rekan kerja, bawahan, maupun 

atasan. 

 
11 Ilham Nuryasin DKK, “Pengaruh Lingkungan Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan,” Administrasi Bisnis, 41(2016), 18. 
12 Ibid., 18. 
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Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel 

lingkungan (X1) secara parsial menunjukkan berpengaruh positif dan   

siginifikan terhadap kinerja karyawan (Y), artinya jika semakin baik 

lingkungan kerja maka semakin baik pula kinerja dari karyawan tersebut, 

dan sebaliknya semakin buruk lingkungan kerja maka semakin buruk pula 

kinerja dari karyawan. Hal ini didukung  dengan hasil penelitian yang 

telah diolah dengan SPSS 16 menunjukkan bahwa variabel lingkungan 

memiliki nilai thitung > ttabel yaitu 4,315 > 2,023 atau sig 0,000 < 0,05. Nilai 

R Square sebesar 0,312 berarti peran atau kontribusi variabel lingkungan 

mampu menjelaskan vaiabel kinerja karyawan sebesar  31,2 %. 

Berdasarkan kriteria tersebut maka Ho ditolak dan H1 diterima. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Auzan Noor Khoir yang 

menyatakan bahwa lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan begitu pula dengan penelitian Agus Wijaya yang menyatakan 

bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja 

merupakan suatu elemen penting dalam mempengaruhi kinerja karyawan. 

hal ini karena apabila lingkungan kerja yang nyaman dan baik akan 

meningkatkan semangat kerja karyawan sehingga kinerjanya juga baik dan 

hasil kerjanyapun ikut baik. 
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Hasil penelitian ini menunjukkan semakin baik lingkungan kerja 

semakin baik juga kinerja karyawan, dan sebaliknya semaikn buruk 

lingkungan kerja semakin buruk juga kinerja karyawan. 

2. Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja Karyawan 

Motivasi merupakan kondisi atau energi yang menggerakkan diri 

karyawan yang terarah atau tertuju untuk mencapai tujuan organisasi 

perusahaan. Sikap mental yang pro dan positif terhadap situasi kerja itulah 

yang memperkuat motivasi kerjanya untuk mencapai kinerja maksimal. 

Sikap mental karyawan haruslah memiliki sikap mental psikofisik (siap 

mentalm, fisik, situasi dan tujuan.13 Motivasi adalah proses psikis yang 

mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi dapar 

bersumber dari dorongan dari dalam diri maupun dari luar diri seseorang.14 

Motivasi itu melibatkan faktor-faktor individual dan faktor-faktor 

organisasional. Faktor individual adalah kebutuhan-kebutuhan, tujuan-

tujuan, sikap, kemampuan-kemampuan. Sedangkan faktor organisasional 

meliputi pembayaran atau gaji, keamanan pekerjaan, hubungan dengan 

rekan kerja, pengawasan, pujian, dan pekerjaan itu sendiri.15 

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial 

variabel motivasi (X2) berpengaruh secara siginifikan terhadap kinerja 

karyawan (Y), artinya jika semakin baik motivasi kerja maka semakin baik 

pula kinerja dari karyawan tersebut, dan sebaliknya semakin buruk 

 
13 Anwar Prabu Mangkunegara, Evaluasi Kinerja SDM cet 8(Bandung: PT Refika 

Aditama, 2017), 61. 
14 Ibid., 57-58. 
15 Faustino Cordoso Gomes, Manajemen Sumber Daya Manusia(Yogyakarta: ANDI, 

2003) 180. 
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motivasi kerja maka semakin buruk pula kinerja dari karyawan. Hal ini 

didukung  dengan hasil penelitian yang telah diolah dengan SPSS 16 

menunjukkan bahwa variabel lingkungan memiliki nilai thitung > ttabel yaitu 

4,260 > 2,023 atau sig 0,000 < 0,05. Nilai  R Square sebesar 0,307 berarti 

peran atau kontribusi variabel motivasi mampu menjelaskan variabel 

kinerja karyawan sebesar  30,7 % . Berdasarkan kriteria tersebut maka Ho 

ditolak dan H2 diterima. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Nurpitasari yang menyatakan bahwa motivasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan begitu juga penelitian yang 

dilakukan oleh Agus Wijaya yang menyatakan bahwa motivasi sangat 

bepengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja 

merupakan suatu elemen penting dalam mempengaruhi kinerja karyawan. 

hal ini karena apabila motivasi kerja yang tinggi akan meningkatkan 

semangat kerja karyawan sehingga kinerjanya juga baik dan hasil 

kerjanyapun ikut baik. 

Hasil penelitian ini menunjukkan semakin tinggi motivasi kerja 

semakin tinggi/baik juga kinerja karyawan, dan sebaliknya semakin 

rendah/buruk motivasi kerja semakin buruk juga kinerja karyawan. 

3. Pengaruh Lingkungan dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan 

Berdasarkan hasil pengujian simultan menunjukkan bahwa variabel 

lingkungan dan motivasi (X1 dan X2) secara bersama-sama berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan (Y) dapat dilihat pada uji 
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F. Nilai Fhitung sebesar 13,568 sedangkan nilai koefisien determinasi (R2) 

sebesar 0,404 sehingga variabel independen dapat menjelaskan variabel 

dependen sebesar 40,4% dan sisanya 59,6 dipengaruhi oleh varibael lain 

yang tidak diajukan dalam penelitian ini. Hal ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Agus Wijaya yang menyatakan bahwa motivasi dan 

lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. hasil ini mendukung teori Simanjuntak menyatakan kinerja 

setiap orang dipengaruhi oleh banyak faktor yang dapat dikelompokkan 

pada tiga kelompok yaitu: 

1) Kompetensi Individu, seperti kecerdasan, motivasi kerja, disiplin 

kerja, dan etos kerja. 

2) Dukungan organisasi seperti penyediaan sarana dan prasaran, 

kenyamanan, dan lingkungan kerja. 

3) Dukungan manajemen seperti kepemimpinan, hubungan yang aman 

dan harmonis dan pengembangan karir.16 

Menurut Mangkunegara kinerja karyawan dalam melaksanakan 

tugasnya tidak terlepas dari faktor individu dan faktor lingkungan 

organisasi. Faktor individu meliputi motivasi dan kemampuan, sedangkan 

faktor yang berasal dari lingkungan organisasi meliputi fasilitas kerja yang 

memadai, pola komunikasi kerja yang efektif, dan hubungan kerja 

harmonis.17Menurut A. Dale Timple, faktor-faktor kinerja terdiri dari 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang 

 
16 Payaman Simanjuntak J, Manajemen dan Evaluasi Kinerja (Jakarta: FE UI, 2005), 6. 
17 Ibid., 16. 
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dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. Misalnya, kinerja seseorang 

baik disebabkan karena mempunyai kemampuan tinggi dan seserang itu 

tipe pekerja keras, sedangkan seseorang mempunyai kinerja jelek 

disebabkan orang tersebut mempuyai kemampuan rendah dan orang 

tersebut tidak memiliki upaya-upaya memeperbaiki kemampuannya. 

Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

seseorang yang berasal dari lingkungan. Seperti perilaku, sikap, dan 

tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja, dan 

iklim organisasi.18 

Dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa hasil penelitian 

penulis mendukung teori dan hasil penelitian yang telah ada yaitu variabel 

lingkungan dan motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan. jika lingkungan kerja baik maka kinerja karyawan juga 

akan baik dan sebaliknya jika lingkungan kerja buruk maka kinerja 

karyawan juga akan buruk. Jika motivasi kerja tinggi maka kinerja 

karyawan juga akan baik dan sebaliknya apabila motivasi kerja rendah 

maka kinerja karyawan juga akan rendah. 

 

 

 

 

 
18 Anwar Prabu Mangkunegara, Evaluasi Kinerja SDM cet 8. 17. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka kesimpulan yang 

dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara lingkungan terhadap 

kinerja karyawan. Berdasarkan hasil analisisnya nilai thitung> ttabel yaitu 

4,315 > 2,023 atau sig 0,000< 0,05 berarti variabel lingkungan (X1) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan (Y). 

Besarnya pengaruh lingkungan (X1) terhadap kinerja karyawan (Y) 

adalah sebesar 31,2% 

2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan motivasi kerja terhadap 

kinerja karyawan. Berdasarkan hasil analisisnya nilai thitung> ttabel yaitu 

4,260 > 2,023 atau sig 0,000 < 0,05 berarti variabel motivasi (X2) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan (Y). 

Besarnya pengaruh motivasi (X2) terhadap kinerja karyawan (Y) 

sebesar 30,7%. 

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan lingkungan dan motivasi 

secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan dengan persamaan 

regresi Y= 16,056+0,147X1+0,347X2 dan hasil analisisnya 

menunjukkan nilai Fhitung> Ftabel (13,568 > 3,28) dan nilai signifikansi 

0,000 < 0,05. Besarnya pengaruh lingkungan (X1) dan motivasi (X2) 



102 

 

terhadap kinerja karyawan (Y) 40,4% atau peran lingkungan dan 

motivasi secara bersama-sama  menjelaskan kinerja karyawan sebesar 

40,4%. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, berikut ini diberikan beberapa saran 

untuk yang mungkin berguna untuk pihak-pihak yang berkepentingan: 

1. Bagi Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun 

Agar kinerja karyawan lebih baik, maka perusahaan harus terus 

memperhatikan kebutuhan karyawan atau pegawainya karena 

karyawan merupakan salah satu bagian terpenting untuk kemajuan dan 

keberhasilan perusahaan. Hal itu dapat dilakukan dengan 

meningkatkandan memperbaiki lingkungan dan motivasi karena 

berdasarkan penelitian kedua faktor tersebut merupakan faktor yang 

sangat mempengaruhi kinerja karyawan atau karyawan Bank BRI 

Syariah kantor cabang Madiun 

2. Bagi penelitian selanjutnya 

a. Penelitian dimasa yang akan datang sebaiknya memperluas 

variabel dan pengukuran variabel penelitian sehingga kinerja 

karyawan pada Bank BRI Syariah kantor cabang Madiun bisa lebih 

meningkat. 

b. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih 

dalam tentang lingkungan kerja dan motivasi kerja yang 
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berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada Bank BRI Syariah 

kantor cabang Madiun agar diperoleh gambaran yang lebih lengkap 

lagi, sehingga diharapkan hasil penelitian yang akan datang lebih 

baik dari penelitian ini. 
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