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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Lingkungan Kerja  

Lingkungan kerja merupakan salah satu fungsi yang penting dalam manajemen 

sumber daya manusia (MSDM). Lingkungan kerja adalah semua keadaan yang 

ada di tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan baik secara langsung 

maupun tidak langsung selain itu lingkungan kerja  merupakan suatu komunitas 

tempat manusia berkumpul  dalam suatu keberagaman serta dalam situasi dan 

kondisi yang berubah-ubah yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. 

Lingkungan kerja juga dapat diartikan keseluruhan sarana dan prasarana kerja 

yang ada di sekitar karyawan yang sedang melakukan pekerjaan yang dapat 

mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, lingkungan kerja ini meliputi tempat 

bekerja, fasilitas, dan alat bantu pekerjaan, kebersihan, pencahayaan, ketenangan, 

termasuk juga hubungan kerja antara orang-orang yang ada di tempat tersebut 

(Sutrisno 2010: 118).  

Lingkungan kerja sebagai sikap, nilai, norma dan perasaan yang lazim dimiliki 

oleh karyawan sehubungan dengan organisasi mereka. Lingkungan kerja adalah 

kondisi atau situasi yang secara langsung maupun secara tidak langsung 

berpengaruh terhadap daya gerak dan kehidupan organisasi karena lingkungan 

kerja akan selalu mengalami perubahan.  
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Dengan kata lain lingkungan kerja dianggap sebagai kepribadian suatu perusahaan 

seperti yang dilihat oleh para karyawanya, jika  para karyawan merasa 

lingkungannya tidak mendukung maka dapat diduga bahwa karyawan akan 

bertindak sesuai dengan anggapan ini, sekalipun pihak  manager melakukan 

segala usaha untuk bersikap demokratis atau mementingkan karyawan.  

Menurut Nitisemito (2002: 183) Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang  ada 

di sekitar para pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam  menjalankan 

tugas-tugas yang di bebankan kepadanya. Untuk meningkatkan produktivitas 

individual yang sekaligus meningkatkan produktivitas organisasional atau 

perusahaan maka keadaan lingkungan kerja harus senyaman mungkin. Keadaan 

lingkungan kerja yang baik memberikan kenyamanan kepada manusia yang 

bekerja di dalamnya, sehingga mereka merasa bersemangat, bergairah dan 

memperoleh kepuasan dalam bekerja.  

Semangat, gairah dan kepuasan kerja diyakini merupakan cikal bakal dari 

peningkatan produktivitas. Lingkungan kerja adalah faktor yang sangat 

berpengaruh terhadap karyawan dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya baik 

bekerja sebagai perorangan maupun sebagai kelompok dalam suatu ruangan atau 

kantor dalam menjalankan tugas yang dibebankan untuk memperoleh hasil yang 

dicapai. Mengingat manusia yang mempunyai karakteristik yang sangat 

heterogen, kebutuhan yang beragam, perasaan yang berlainan, emosi yang tidak 

sama dan masih banyak lagi unsur yang terdapat dalam jiwa dan fisik manusia 

yang memerlukan penanganan secara professional untuk membuat lingkungan 

kerja yang kondusif untuk bekerja.  
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Kebahagian karyawan terhadap lingkungan kerja memberi sinyal bahwa karyawan 

bergairah dan bersemangat dalam bekerja, hal itu dapat memberikan kepuasan 

dalam bekerja dan akhirnya mampu meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

Penciptaan lingkungan kerja yang sehat, baik dan meyenangkan akan mendorong 

perasaan dan kepuasan karyawan dalam bekerja, sehingga menumbuhkan 

semangat karyawan untuk bekerja lebih giat terhadap beban kerja yang diberikan 

dan tercapai dengan efektif dan efisien. Lingkungan kerja dapat diartikan pula 

sebagai faktor-faktor diluar manusia baik fisik mau pun non fisik dalam sesuatu 

organisasi. 

 

1. Manfaat Lingkungan Kerja  

Lingkungan kerja di dalam suatu perusahaan penting untuk diperhatikan oleh 

manajemen yang akan mendirikan perusahaan. Penyusunan suatu sistem produk 

yang baik tidak akan dilaksanakan dengan efektif apabila tidak didukung dengan 

lingkungan kerja yang memuaskan di dalam perusahaan tersebut. Segala peralatan 

yang dipasang dan dipergunakan di dalam perusahaan tersebut tidak akan banyak 

berarti, apabila para karyawan tidak dapat bekerja dengan baik disebabkan faktor 

lingkungan kerja yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Walaupun 

lingkungan kerja itu tidak berfungsi, sebagai mesin dan peralatan produksi yang 

langsung memproses bahan menjadi produk, namun pengaruh lingkungan kerja 

ini akan terasa di dalam proses produksi yang dilaksanakan oleh perusahaan yang 

bersangkutan.  
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Menurut Prawirosentono (2002: 109) terdapat banyak manfaat dari penciptaan 

lingkungan kerja yaitu: 

1) Meminimumkan kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja yang 

mengakibatkan kerugian.  

2) Megoptimalkan penggunaan peralatan dan bahan baku secara lebih produktif 

dan efisien 

3) Menciptakan kondisi yang mendukung kenyamanan dan kegairahan kerja, 

sehingga menaikkan tingkat efisien kerja. Karena produktivitasnya meningkat 

dan naiknya efisiensi berarti menjamin kelangsungan proses produksi dan 

usaha bisnis. 

4) Mengarahkan partisipasi semua pihak untuk menciptakan iklim kerja yang 

sehat dan baik sebagai landasan yang menunjang kelancaran operasi suatu 

bisnis. 

 

2. Faktor-Faktor Lingkungan Kerja 

Suatu kondisi lingkungan dikatakan baik atau sesuai apabila manusia dapat 

melaksanakan kegiatannya secara optimal, sehat, aman dan nyaman. Banyak 

faktor yang mempengaruhi terbentuknya suatu kondisi lingkungan kerja. Berikut 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya suatu kondisi lingkungan 

kerja dikaitkan dengan kemampuan karyawan (Sedarmayati, 2001: 21) , 

diantaranya adalah 

1. Penerangan/Cahaya di Tempat Kerja 

Cahaya atau penerangan sangat besar manfaatnya bagi karyawan guna mendapat 

keselamatan dan kelancaran kerja. Oleh sebab itu perlu diperhatikan adanya 



11 

 

penerangan (cahaya) yang terang tetapi tidak menyilaukan. Cahaya yang kurang 

jelas mengakibatkan penglihatan menjadi kurang jelas sehingga pekerjaan akan 

lambat, banyak mengalami kesalahan, dan pada akhirnya menyebabkan kurang 

efisien dalam melaksanakan pekerjaan, sehungga tujuan organisasi sulit tercapai. 

Pada dasarnya, cahaya dapat dibedakan menjadi empat yaitu: 

1) Cahaya langsung 

2) Cahaya setengah langsung 

3) Cahaya tidak langsung 

4) Cahaya setengah tidak langsung 

2. Sirkulasi Udara di Tempat kerja 

Oksigen merupakan gas yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk menjaga 

kelangsungan hidup, yaitu untuk proses metabolism. Udara di sekitar dikatakan 

kotor apabila kadar oksigen, dalam udara tersebut telah berkurang dan telah 

bercampur dengan gas atau bau-bauan yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. 

Sumber utama udara segar dengan adanya ventilasi ruangan yang baik sehingga 

memudahkan pertukaran udara didalam ruangan dan terdapat tanaman disekitar 

tempat kerja berpengaruh secara psikologis yang keduanya akan memberikan 

kesejukan dan kesegaran pada jasmani. Rasa sejuk dan segar selama bekerja akan 

membantu mempercepat pemulihan tubuh akibat lelah setelah bekerja. 

3. Kebisingan di Tempat Kerja 

Salah satu posisi yang cukup menyibukkan para pakar untuk mengatasinya adalah 

kebisingan, yaitu bunyi yang tidak dikehendaki oleh telinga. Tidak dikehendaki, 

karena terutama dalam jangka panjang bunyi tersebut dapat menggangu 

ketenangan bekerja, merusak pendengaran dan menimbulkan kesalahan 
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komunikasi, bahkan menurut penelitian kebisingan yang serius bisa menyebabkan 

kematian. Karena pekerjaan membutuhkan konsentrasi, maka suara bising 

hendaknya dihindarkan agar pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan dengan 

efisien sehingga produktivitas kerja meningkat. Ada tiga aspek yang menentukan 

kualitas suatu bunyi, yang bisa menentukan tingkat gangguan terhadap manusia, 

yaitu: 

1) Lamanya kebisingan 

2) Intensitas kebisingan 

3) Frekuensi kebisingan 

Semakin lama telinga mendengar kebisingan, akan semakin buruk akibatnya, 

diantaranya pendengaran dapat makin berkurang. 

4. Dekorasi di Tempat Kerja 

Dekorasi ada hubungannya dengan tata warna yang baik, karena itu dekorasi tidak 

hanya berkaitan juga dengan cara mengatur tata letak, tata warna, perlengkapan 

dan lainnya untuk bekerja, sehingga membuat karyawan dapat bergerak secara 

leluasa dan nyaman. Seorang karyawan tidak dapat bekerja jika tidak tersedia 

cukup tempat untuk bergerak, dalam keadaan tertentu kepadatan tempat kerja 

dapat berakibat buruk bagi kesehatan karyawan. 

5. Tata Warna di Tempat Kerja 

Menata warna di tempat kerja perlu dipelajari dan direncanakan dengan sebaik-

baiknya. Pada kenyataannya tata warna tidak dapat dipisahkan dengan penataan 

dekorasi. Hal ini dapat dimaklumi karena warna mempunyai pengaruh besar 

terhadap perasaan. Sifat dan pengaruh warna kadang-kadang menimbulkan rasa 

senang, sedih dan lain-lain, karena dalam sifat warna dapat merangsang perasaan 
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manusia. Di bawah ini terdapat daftar beberapa warna yang dapat mempengaruhi 

perasaan manusia. 

Tabel 2.1 Tata warna di tempat kerja 

Warna Sifat Pengaruh Untuk 

ruang/pekerjaan 

Merah Dinamis, 

merangsang 

semangat dan panas 

Menimbulkan semangat 

kerja 

Pekerjaan sepintas 

(singkat) 

Kuning Keanggunan, bebas 

dan hangat 

Menimbulkan rasa gembira 

dan merangsang urat saraf 

mata 

Gang-gang lorong 

kantor 

Biru Tenang, tentram dam 

sejuk 

Mengurangi tekanan atau 

ketegangan 

Berfikir konsentrasi 

   Sumber: Sedarmayanti (2001 : 21)   

Selain warna dapat merangsang emosi atau perasaan, warna juga dapat 

memantulkan sinar yang diterimanya. Banyak atau sedikitnya pantulan dari 

cahaya tergantung dari macam warna itu sendiri. 

6. Aroma/Bau-bauan di Tempat Kerja 

Adanya bau-bauan di sekitar tempat kerja dapat dianggap sebagai pencemaran, 

karena dapat mengganggu konsentrasi bekerja, dan bau-bauan yang terjadi terus 

menerus dapat mempengaruhi kepekaan penciuman, pemakaian air conditioner 

yang tepat merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk menghilangkan 

bau-bauan yang mengganggu di sekitar tempat kerja terhadap perasaan 

7. Keamanan di Tempat Kerja 

Guna menjaga tempat dan kondisi lingkungan kerja tetap dalam keadaan aman 

baik keamanan fisik karyawan dari gangguan-gangguan seperti premanisme dan 

juga gangguan barang pribadi karyawan dari pencurian, maka perlu diperhatikan 

adanya keberadaannya. Salah satu upaya untuk menjaga keamanan di tempat 

kerja, dapat memanfaatkan tenaga Satuan Petugas Keamanan. 
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B. Motivasi  

Motivasi merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kegairahan 

atau semangat kerja (work satisfaction) bawahan yang akhirnya bermuara kepada 

peningkatan produktivitas individu dan tentunya juga berbias kepada peningkatan 

produktivitas organisasi. Motivasi berasal dari bahasa latin Movere  yang berarti 

menggerakkan. Motivasi adalah kekuatan (dorongan) yang kuat dari dalam 

seseorang untuk melakukan aktivitas sesuai dengan dorongan tersebut.  

Menurut Manullang (1982 : 76) Motivasi berarti sesuatu hal yang menimbulkan 

dorongan atau keadaan yang menimbulkan dorongan. Jadi motivasi dapat pula 

diartikan faktor yang mendorong orang untuk bertindak dengan cara tertentu. 

Menurut Sarwoto (1983 : 135) Motivasi adalah sesuatu yang menimbulkan proses 

pemberian dorongan bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga 

mereka mau bekerja ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi secara efisien.   

Menurut Martin Handoko (1992 : 9) motivasi yaitu suatu tenaga atau faktor yang 

terdapat dalam diri manusia yang menimbulkan, mengarahkan, dan 

mengorganisasikan tingkah lakunya. Motivasi juga dapat dikatakan sebagai suatu 

alasan (dorongan) yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu (melakukan) 

tindakan (sikap) tertentu. Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2003 : 143) 

mengatakan bahwa : “Motivasi adalah pemberian daya penggerak yang 

menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja 

efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan”. 

Motivasi merupakan konsep yang digunakan untuk menggambarkan adanya 

dorongan-dorongan yang muncul dari dalam seseorang individu, yang akhirnya 

menggerakkan atau mengarahkan perilaku individu yang bersangkutan. 



15 

 

Motivasi dikelompokan dua aspek, yaitu: Teori kepuasan motivasi yang 

dikembangkan oleh Maslow (dalam Siagian, 2012) mengemukakan bahwa 

kebutuhan itu dapat diklasifikasikan ke dalam lima hierakhi kebutuhan sebagai 

berikut: 

a) Kebutuhaan fisiologis (physiological) 

Kebutuhan untuk mempertahankan hidup disebut juga dengan kebutuhan 

psikologis (physiological needs), yaitu kebutuhan untuk mempertahankan 

hidup dari kematian. Kebutuhan ini merupakan tingkat paling dasar yang 

diperkenalkan oleh Maslow. Kebutuhan paling dasar ini berupa kebutuhan 

akan makan, minum, perumahan, pakaian, yang harus dipenuhi oleh 

seseorang dalam upayanya untuk mempertahankan diri dari kelaparan, 

kehausan, kedinginan, kepanasan dan sebagainya. 

b) Kebutuhan rasa aman (safety) 

Menurut Maslow, setelah kebutuhan tingkat dasar terpenuhi, maka seseorang 

berusaha memenuhi kebutuhannya yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan akan 

rasa aman dan keselamatan. Kebutuhan ini akan dirasakan mendesak setelah 

kebutuhan pertama terpenuhi seperti keselamatan dan keamanan diri serta 

harta bendanya.  

c) Kebutuhan hubungan sosial (affiliation) 

Kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk hidup bersama dengan orang 

lain. Kebutuhan ini hanya dapat terpenuhi bersama masyarakat karena 

memang orang lainlah yang dapat memenuhinya bukan diri sendiri. 

Misalnya: setiap orang normal butuh kasih sayang, dicintai, dihormati dan 

diakui keberadaannya oleh orang lain.  

d) Kebutuhan pengakuan (esteem) 

Penerapan pengakuan atau penghargaan diri ini biasanya terlihat dari 

kebiasaan orang untuk menciptakan simbol-simbol, yang dengan simbol itu 

kehidupannya dirasa lebih berharga. Dengan simbol-simbol itu ia merasa 

bahwa statusnya meningkat, dirinya sendiri disegani dan dihormati orang 

lain. Simbol-simbol itu seperti: bermain tenis, golf, merek sepatu/jam tangan, 

tempat belanja serta merek mobil dan sebagainya. 

e) Kebutuhan aktualisasi diri (self actualization) 

Untuk memenuhi kebutuhan puncak ini biasanya seseorang bertindak bukan 

atas dorongan orang lain, tetapi karena kesadaran dan keinginan diri sendiri. 

Dalam kondisi ini seseorang ingin memperlihatkan kemampuan dirinya 

secara optimal ditempatnya masing-masing. 
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1. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi  

Menurut Torang (2013) motivasi memiliki beberapa faktor, yaitu: 

a. Faktor Internal 

Faktor internal yang dapat mempengaruhi pemberian motivasi pada seseorang, 

antara lain: 

a) Keinginan untuk dapat hidup 

b) Keinginan untuk dapat memiliki 

c) Keinginan untuk dapat memperoleh penghargaan 

d) Keinginan untuk dapat memperoleh pengakuan 

e) Keinginan untuk berkuasa 

 

b. Faktor eksternal 

a) Kondisi lingkungan kerja 

b) Kompensasi yang memadai 

c) Supervise yang baik 

d) Adanya jaminan pekerjaan 

e) Status dan tanggung jawab 

f) Peraturan yang fleksibel 

 

2. Tujuan Motivasi   

Tujuan dalam memberikan motivasi terhadap karyawan ialah agar karyawan dapat 

melakukan tugasnya secara efektif dan efisien. Selain itu agar dapat memelihara 

dan meningkatkan moral, semangat dan gairah kerja. Motivasi juga bertujuan 

untuk dapat mendorong berkembangnya motivasi berprestasi dalam suatu 

perusahaan, yang akan  memacu tumbuh dan berkembangnya persaingan sehat 

antara individu/tim kerja  dalam suatu perusahaan. Lingkungan kerja juga 

merupakan faktor penting agar karyawan dapat termotivasi dalam bekerja. Akan 

tetapi tidak semua karyawan termotivasi lewat lingkungan kerjanya, tetapi ada 

juga karyawan yang termotivasi dari dalam dirinya sendiri tanpa ada motivasi 

khusus yang dia dapatkan dalam lingkungan kerjanya. 
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C. Produktivitas Kerja  

Produktivitas secara umum diartikan sebagai hubungan antara keluaran (barang-

barang atau jasa) dengan masukan (tenaga kerja, bahan dan uang). Menurut 

Simanjuntak (2001: 38) produktivitas merupakan perbandingan hasil yang dicapai 

(keluaran) dengan keseluruhan sumber daya (masukan) yang dipergunakan 

persatuan waktu. Menurut Hasibuan (2000) produktivitas kerja adalah 

perbandingan antara output dengan input, dimana outputnya harus mempengaruhi 

nilai tambah dan teknik pengerjaannya yang lebih baik. Pengertian produktivitas 

adalah sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan 

hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari 

ini (Kusnendi, 2003: 84). 

Pengertian produktivitas yang dirumuskan oleh Dewan Produktivitas Nasional 

Republik Indonesia tahun 1983 (dalam, Ahmad Tohardi 2002: 449) yaitu : 

1. Produktivitas mengandung pengertian sikap mental yang selalu    mempunyai 

pandangan bahwa kehidupan hari ini harus lebih baik dari  hari kemarin dan 

hari esok harus lebih baik dari hari ini. 

2. Secara umum produktivitas mengandung pengertian perbandingan antara hasil 

yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan. 

3. Produksi dan produktivitas merupakan dua pengertian yang berbeda.  

Peningkatan produksi menunjukan pertambahan jumlah hasil yang  dicapai, 

sedangkan peningkatan produktivitas mengandung pengertian  pertambahan 

hasil dan perbaikan cara produksi. Peningkatan produksi tidak selalu 

disebabkan oleh peningkatan produktivitas, karena produksi dapat saja 

meningkat walaupun produktivitasnya tetap atau menurun.  

4. Peningkatan produktivitas dapat dilihat dalam tiga bentuk : 

1) Jumlah produksi meningkat dengan menggunakan sumber daya yang sama 

2) Jumlah produksi yang sama atau meningkat dicapai dengan menggunakan 

sumber daya yang lebih sedikit 

3) Jumlah produksi yang jauh lebih besar diperoleh dengan pertambahan 

sumber daya yang relatif lebih kecil.   

5. Sumber daya manusia memegang peranan utama dalam proses peningkatan 

produktivitas, karena alat produksi dan teknologi pada hakekatnya merupakan 

hasil karya manusia. 
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6. Produktivitas tenaga kerja mengandung pengertian perbandingan antara hasil 

yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu. 

7. Peningkatan produktivitas kerja karyawan merupajan pembaharuan pandangan 

hidup dan cultural dengan sikap mental memuliakan kerja serta perluasan 

upaya untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat.  

 

Menurut L. Greenberg dalam Sinungan (2003: 12) menyatakan produktivitas 

adalah perbandingan antara totalitas keluaran pada waktu tertentu dibagi totalitas 

masukan pada periode tertentu. Produktivitas kerja karyawan merupakan 

perbandingaan antara hasil yang dicapaai dengan peran serta tenaga kerja 

persatuan waktu. 

 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja  

Dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja karyawan di suatu perusahaan, 

perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan 

tersebut. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja jaryawan, 

baik yang berhubungan dengan tenaga kerja itu sendiri maupun  faktor-faktor 

yang berhubungan dengan lingkungan perusahaan dan kebijakan pemerintah 

secara keseluruhan. 

1) Menurut Pandji Anoraga  

Menurut Pandji Anoraga (2005: 56), ada 10 faktor yang sangat diinginkan 

karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja, yaitu pekerjaan yang menarik, 

upaya yang baik, keamanan dan perlindungan dalam pekerjaan, etos kerja dan 

lingkungan atau sarana kerja yang baik, promosi dan perkembangan diri sejalan 

dengan perkembangan perusahaan, merasa terlibat dalam kegiatan-kegiatan 
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organisasi, pengertian dan simpati atas persoalan-persoalan pribadi, kesetiaan 

pimpinan pada diri karyawan, serta disiplin kerja yang keras. 

2) Menurut Payaman J. Simanjuntak 

Menurut Payaman J. Simanjuntak (1985: 30), faktor yang mempengaruhi 

produktivitas kerja karyawan perusahaan dapat digolongkan pada dua kelompok, 

yaitu: 

a. Yang menyangkut kualitas dan kemampuan fisik karyawan yang meliputi : 

a) tingkat pendidikan, 

b) latihan, 

c) motivasi kerja, 

d) etos kerja, 

e) mental, dan 

f) kemampuan fisik karyawan. 

b. Sarana pendukung yang meliputi: 

a) lingkungan kerja, terdiri dari produksi, sarana dan peralatan produksi, 

tingkat keselamatan, serta kesejahteraan kerja; 

b) kesejahteraan karyawan, terdiri dari manajemen dan hubungan industri. 

 

3) Menurut Muchdarsyah 

Menurut Muchdarsyah (dalam Yuli Tri Cahyono dan Lestiyana Indira M, 2007: 

227) menyebutkan bahwa yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja adalah 

sebagai berikut: 

a. Tenaga Kerja 

Kenaikan sumbangan tenaga kerja pada produktivitas dikarenakan adanya 

tenaga kerja yang lebih sehat, terdidik, dan lebih giat. Produktivitas dapat 

meningkat, karena hari kerja yang lebih pendek. Imbalan dari pengawas dapat 

mendorong karyawan lebih giat dalam mencapai prestasi. Dengan demikian, 

jelas bahwa tenaga kerja berperan penting dalam produktivitas. 

b. Seni serta Ilmu Manajemen 

Manajemen adalah faktor produksi dan sumber daya ekonomi, sedangkan seni 

adalah pengetahuan manajemen yang memberikan kemungkinan peningkatan 

produktivitas. Manajemen termasuk perbaikan melalui penerapan teknologi 

serta pemanfaatan pengetahuan yang memerlukan pendidikan dan penelitian. 

c. Modal  

Modal perusahaan merupakan landasan gerak suatu usaha perusahaan, karena 

dapat menyediakan peralatan bagi manusia, yaitu membantu melakukan 

pekerjaan dalam meningkatkan produktivitas kerja. Fasilitas yang memadai 
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membuat semangat kerja bertambah, sehingga secara tidak langsung 

produktivitas kerja dapat meningkat. 

 

 

2. Manfaat Penilaian Produktivitas Kerja  

Menurut Muchdarsyah Sinungan (2005: 126), manfaat dari pengukuran 

produktivitas kerja sebagai berikut: 

1. sebagai umpan balik pelaksanaan kerja untuk memperbaiki produktivitas kerja 

karyawan; 

2. sebagai bahan evaluasi produktivitas kerja yang digunakan untuk penyelesaian 

masalah, misalnya pemberian bonus atau bentuk kompensasi lain; 

3. untuk keputusan-keputusan penetapan, misalnya promosi, transfer, dan 

demosi; 

4. untuk kebutuhan latihan dan pengembangan; 

5. untuk perencanaan dan pengembanagn karier; 

6. untuk mengetahui penyimpangan-penyimpanagn proses staffing; 

7. untuk mengetahui ketidakakuratan informal; serta 

8. untuk memberikan kesempatan kerja yang adil. 

D. Penelitian Terdahulu Mengenai Hubungan Antar Variabel 

1. Lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan  

Lingkungan yang tidak baik pada suatu perusahaan dapat mengalami 

ketidakpuasan para karyawan sehingga akan mempengaruhi kinerja karyawan 

yang dapat berdampak pada produktivitas kerja karyawan. Lingkungan kerja 

menunjukkan pada keadaan atau kondisi kerja dari perusahaan kepada 

karyawannya, jadi sebaiknya pihak perusahaan dapat selalu memperhatikan 

keadaan lingkungan kerja yang tentunya akan memiliki pengaruh terhadap 

produktivitas kerja tinggi sehingga produktivitasnya juga menjadi lebih baik, yang 

nantinya diharapkan mampu mencapai sasaran seperti yang diinginkan oleh 

perusahaan. Perusahaan harus menyadari bahwa untuk meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan perlu diusahakan penyediaan lingkungan kerja yang 
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memadai (dalam Wulan Retno Apriani, Dra. Rodhiyah , SU dan Drs. Wahyu 

Hidayat, M.Si). Hal ini didukung oleh penelitian Wulan Retno Apriani, Dra. 

Rodhiyah , SU dan Drs. Wahyu Hidayat, M.Si yang menunjukkan jika keadaan 

lingkungan kerja yang diterima karyawan memuaskan, maka karyawan akan 

merasa semangat dalam meningkatkan produktivitas kerja. Sebaliknya jika 

lingkungan kerja yang diterima oleh karyawan buruk maka karyawan akan merasa 

tidak nyaman dalam peningkatan produktivitas kerja. 

2. Motivasi terhadap produktivitas kerja karyawan 

Pelaku yang menunjang tercapainya tujuan perusahaan ialah karyawan. Karyawan 

akan diarahkan untuk mengembangkan sikap-sikap yang positif agar bisa 

mencapai tujuan perusahaan. Dalam hal ini motivasi dalam suatu perusahaan 

harus selalu ditingkatkan, baik motivasi itu bersifat eksternal maupun internal. 

Motivasi merupakan salah satu hal yang mempengaruhi prilaku manusia, motivasi 

disebut juga sebagai pendorong, keinginan, pendukung atau kebutuhan–kebutuhan 

yang dapat membuat seseorang bersemangat dan termotivasi untuk memenuhi 

dorongan diri sendiri, sehingga dapat bertindak dan berbuat menurut cara-cara 

tertentu yang akan membawa ke arah yang optimal (dalam A. Khairul Hakim, 

S.Ag, M.Si). Hal ini didukung oleh penelitian A. Khairul Hakim, S.Ag, M.Si 

bahwa terdapat hubungan positif antara motivasi terhadap produtivitas kerja 

karyawan. Hampir sebagian dimensi produktivitas kerja dalam penelitian ini 

sesuai dengan motivasi karyawan. 
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3. Lingkungan kerja dan motivasi terhadap produktivitas kerja karyawan 

Lingkungan kerja sangatlah penting untuk diperhatikan oleh setiap perusahaan, 

karena lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman dapat membuat para 

karyawan merasa bergairah untuk bekerja yang nantinya akan berimbas pada 

semangat kerja dan peningkatan produktivitas. Lingkungan kerja adalah 

keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya di 

mana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai 

perseorangan maupun sebagai kelompok (dalam Gilang Gumilang, Saryadi dan 

Wahyu Hidayat) . 

Motivasi adalah daya dorong bagi seseorang untuk memberikan kontribusi yang 

sebesar mungkin demi keberhasilan organisasi mencapai tujuannya. Motivasi 

merupakan sebuah energi untuk membangkitkan dorongan dalam diri guna 

mencapai produktivitas. Pemberian motivasi diperlukan untuk mendorong 

karyawan dalam produktivitas kerja yang pada akhirnya akan memperlancar 

tugas-tugas perusahaan (dalam Bayu Fadillah, Handoyo Djoko dan Agung 

Budiatmo).  

Hal ini didukung oleh penelitian Gilang Gumilang, Saryadi dan Wahyu Hidayat 

dengan hasil perhitungan menunjukkan bahwa motivasi dan lingkungan kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Selain 

itu hal ini juga didukung oleh penelitian Bayu Fadillah, Handoyo Djoko dan 

Agung Budiatmo bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap porduktivitas kerja 

karyawan dan ada hubungan positif dan signifikan antara lingkungan kerja dengan 

produktivitas kerja karyawan PT. Njoja Meneer Semarang. 
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E.   Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu memiliki peran yang penting pada penelitian ilmiah yang 

akan dilakukan. Penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam 

penelitian. Pada tabel 2.2 dijelaskan jurnal penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian akan berfokus pada variabel 

lingkungan kerja, motivasi dan produktivitas kerja. Beberapa penelitian terdahulu 

yang relevan dengan kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu  

No. Judul 

Penelitiaan 

Nama  Variabel Teknik 

Analisis Data 

Hasil 

1. Pengaruh 

Kompensasi 

dan 

Lingkungan 

Kerja 

Terhadap 

Produktivitas 

Kerja 

Karyawan PT. 

BPR Restu 

Artha Makmur 

Kantor Pusat 

Majapahit 

Semarang  

Wulan 

Retno 

Apriani, 

Dra. 

Rodhiyah , 

SU, Drs. 

Wahyu 

Hidayat, 

M.Si 

Kompens-

asi, 

Lingkung-

an Kerja 

dan 

Produktiv-

itas Kerja 

Karyawan 

Regresi linier 

sederhana 

dan regresi 

berganda 

dengan 

memakai alat 

bantu SPSS 

16.0 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

variabel lingkungan 

kerja mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan dan positif 

terhadap produktivitas 

kerja karyawan.  

2. Pengaruh 

lingkungan 

kerja terhadap 

produktivitas 

kerja 

karyawan pada 

perusahaan tas 

ARS Bandung 

Meirina 

Pratiwi BR 

Sembiring 

Lingkung

an kerja 

dan 

produktivi

tas kerja 

karyawan 

Regresi linier 

berganda  

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

variabel lingkungan 

kerja tidak berpengaruh 

terhadap produktivitas 

kerja karyawan. 

3. Pengaruh 

kompensasi 

dan motivasi 

terhadap 

produktivitas 

kerja pegawai 

A. Khairul 

Hakim,  

S.Ag, M.Si  

Kompens-

asi, 

motivasi 

dan 

produktiv-

itas kerja 

Analisis 

regresi 

berganda 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

pengujian regrei 

diketahui terdapat 

pengaruh positif antara 

motivasi terhadap 

produktivitas kerja 

4. Pengaruh 

Motivasi dan 

Lingkungan 

Gilang 

Gumilang, 

Saryadi dan 

Motivasi, 

Lingkung-

an Kerja 

Regresi linear 

sederhana 

dengan 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

motivasi dan 



24 

 

Kerja 

Terhadap 

Produktivitas 

Karyawan 

Produksi PT. 

Meubelindo 

Semarang 

 

Wahyu 

Hidayat 

dan 

Produktiv-

itas 

Karyawan 

bantuan SPSS lingkungan kerja 

berpengaruh terhadap 

produktivitas. 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh 

Motivasi dan 

Lingkungan 

Kerja terhadap 

Produktivitas 

Karyawan 

melalui 

Kepuasan 

Kerja 

Karyawan 

Produksi 

Bagian Jamu 

Tradisional 

Unit Kaligawe 

PT. Njoja 

Meneer 

Semarang 

 

  

 

Bayu 

Fadillah, 

Handoyo 

Djoko dan 

Agung 

Budiatmo 

Motivasi, 

Lingkun-

gan Kerja, 

Produktiv-

itas 

Karyawan 

dan 

Kepuasan 

Kerja 

Regresi linier 

sederhana, 

regresi 

berganda dan 

analisis jalur 

dengan 

program 

SPSS 16.0 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

variabel motivasi dan 

lingkungan kerja 

mempunyai pengaruh 

yang signifikan 

bersama-sama terhadap 

produktivitas kerja 

karyawan. 

 

F.  Kerangka Pemikiran 

Dalam upaya peningkatan produktivitas kerja sangat membutuhkan sumber daya 

karyawan yang handal dan disiplin. Karyawan yang handal dan disiplin dapat 

dilihat dari hasil produktivitas kerja pada perusahaan tersebut. Produktivitas kerja 

dapat dipengaruhi oleh lingkungan kerja dan motivasi yang menjadi dasar dalam 

keberhasilan karyawan disuatu perusahaan.  

Lingkungan kerja sebagai keadaan atau kondisi yang ada didalam lingkungan 

kerja dalam suatu perusahaan. Karyawan akan merasa nyaman dan tentram jika 

lingkungan kerjanya dapat menunjang pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan. 

Lingkungan kerja dalam suatu perusahaan sangat penting untuk diperhatikan. 

Meskipun lingkungan kerja tidak melaksanakan proses produksi dalam suatu 
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perusahaan, namun lingkungan kerja mempunyai pengaruh langsung terhadap 

para karyawan yang melaksanakan proses produksi tersebut. Lingkungan kerja 

yang memusatkan bagi karyawannya dapat meningkatkan kinerja. Sebaliknya 

lingkungan kerja yang tidak memadai akan dapat menurunkan kinerja. Sebaliknya 

lingkungan kerja yang tidak memadai akan dapat menurunkan kinerja dan 

akhirnya menurunkan motivasi kerja karyawan. 

Menurut Sedarmayanti (2009: 26) “lingkungan kerja adalah keseluruhan alat 

perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya dimana seseorang 

bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan 

maupun sebagai kelompok”. Menurut Sedarmayanti (2009: 31) lingkungan kerja 

karyawan dipengaruhi oleh: 

1. Penerangan/cahaya ditempat kerja 

2. Sirkulasi udara di tempat kerja 

3. Kebisingan di tempat kerja 

4. Dekorasi di tempat kerja 

5. Tata warna ditempat kerja 

6. Aroma/Baau tidak sedap di tempat kerja 

7. Keamanan di tempat kerja  

Perhatian dari perusahaan kepada lingkungan kerja karyawan dan motivasi akan 

berdampak kepada produktivitas kerja karyawan yang dihasilkan oleh para 

karyawan yang secara langsung berdampak terhadap produktivitas perusahaan. 

Menurut teori Maslow (dalam Siagian, 2012) motivasi dapat diukur dengan 

1. Kebutuhan fisiologis 

2. Kebutuhan rasa aman 

3. Kebutuhan hubungan sosial 

4. Kebutuhan pengakuan 

5. Kebutuhan aktualisasi diri. 
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Manusia dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, mereka mempunyai motivasi 

yang berbeda-beda. Motivasi inilah yang sangat mempengaruhi karakteristik 

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

karakteristik individu dari setiap karyawan, jika suatu perusahaan ingin mencapai 

tujuan organisasi maka karakteristik individu haruslah diperhatikan semaksimal 

mungkin. Dari perbedaan-perbedaan karakteristik individu menerangkan mengapa 

kinerja karyawan yang satu berbeda dengan yang lain. Motivasi menjadi 

seseorang untuk semakin giat dalam bekerja adalah salah satunya ialah dapat 

memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat meningkatkan lebih tinggi dari 

sebelumnya. Oleh karena itu, motivasi merupakan salah satu teori yang telah 

berhasil dalam menyusun kebutuhan hidup manusia didalam sebuah perusahaan.  

Berdasarkan tinjauan landasan teori diatas, kerangka pikir penelitian 

menggambarkan pengaruh tentang Lingkungan Kerja dan Motivasi terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan PT. Telkom digambarkan dalam bagan berikut ini.  

Gambar 2.1 

Bagan Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingkungan Kerja 

Motivasi 

Produktivitas Kerja 
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G.  Hipotesis 

Berdasarkan uraian dan permasalahan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis 

dinyatakan sebagai berikut: 

a. Ha : lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas  kerja 

karyawan Telkom. 

Ho : lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas  

kerja karyawan Telkom. 

b. Ha : motivasi berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan 

Telkom. 

Ho : motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja 

karyawan Telkom. 

c. Ha : lingkungan kerja dan motivasi berpengaruh signifikan terhadap 

produktivitas kerja karyawan Telkom. 

Ho : lingkungan kerja dan motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

produktivitas kerja karyawan Telkom. 

 


