
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan sumber daya manusia memiliki posisi terpenting dan menentukan

dalam  pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu penanganan sumber daya

manusia menjadi prioritas utama dan penanganannya perlu memperhatikan

berbagai hal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan  tanggung

jawabnya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efesien.

Ditegaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Pokok-pokok

kepegawaian, dimana disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil berkedudukan

sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan

tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. Dalam kedudukan dan tugas

sebagaimana di maksud pegawai negeri harus netral dari pengaruh semua

golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat.

Undang-undang diatas menjelaskan bahwa peranan pegawai negeri sebagai

aparatur negara dalam suatu instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah,

sangat menentukan berhasil tidaknya instansi tersebut mencapai tujuannya, untuk



dapat meningkatkan kemampuan kerja, optimalisasi pelayanan kepada

masyarakat, yang pada akhirnya dapat mendukung tercapainya tujuan

pembangunan nasional.

Sumber daya manusia di suatu organisasi memiliki peranan yang sangat penting

karena tanpa didukung sumber daya manusia yang baik organisasi akan

menghadapai masalah khususnya dalam pengelolaan sumber daya manusia. Untuk

itu sumber daya manusia perlu dikelola secara profesional agar terwujud

keseimbangan antara kebutuhan pegawai dengan tuntutan dan kemampuan

organisasi. Keseimbangan tersebut merupakan kunci utama oraganisasi agar dapat

berkembang secara produktif dan wajar.

Lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif merupakan fasilitas yang

seharusnya dapat diberikan organisasi kepada pegawainya sebagai sarana

pendukung dalam melakukan aktivitas kerja. Pegawai akan merasa nyaman

dengan pekerjaan yang diberikan kepadanya apabila lingkungan kerja yang ada

sangat mendukung pekerjaan yang sedang dilakukan.

Menurut Niitisemito (2001: 11)

Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar pekerja dan
yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang
dibebankan.



Ahyari (2000: 129) menyebutkan bahwa untuk menciptakan lingkungan kerja

yang nyaman dan kondusif, instansi harus menyediakan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya pelayanan pegawai oleh instansi seperti: pelayanan makanan,

kesehatan, kamar mandi.

2. Kondisi kerja seperti: penerangan, suhu udara, warna, music, suara, keamanan

kerja dalam organisasi atau instansi.

3. Hubungan antara pegawai dengan pimpinan, maksudnya pegawai sebagai

individu memerlukan adanya komunikasi antara pimpina dan bawahan serta

hubungan yang baik antara pegawai.

Julianti (2003: 3) menyebutkan faktor lingkungan kerja dikelompokkan menjadi 2

yaitu:

1. Lingkungan kerja eksternal adalah lingkungan dimana karyawan melakukan

semua aktivitas pekerjaannya, misalnya: ruangan kerja, pelayanan kerja,

hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Lingkungan kerja internal adalah faktor lingkungan yang terdapat dalam diri

seseorang dalam kapasitas sebagai pelaksana kerja, misalnya semangat,

kemampuan kerja, dan keahlian.

Lingkungan kerja eksternal dalam penyediaan fasilitasnya perlu diperhatikan

keberadaannnya, karena dengan pemenuhan fasilitas-fasilitas inilah yang akan

memotivasi pegawai dalam melakukan semua pekerjaannya dengan baik sesuai

dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Adanya semangat dan kegairahan

dalam bekerja inilah yang menjadi salah satu unsur dalam meningkatkan motivasi

kerja pegawai.



Pasal 4 (2) PP No. 10 Tahun 1979 bahwa penilaian Pegawai Negeri Sipil adalah

dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), unsur-unsur yang dinilai

adalah kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama,

prakarsa dan kepemimpinan.

Berdasarkan pendapat Ahyari, manajemen Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Mesuji menyadari pegawai merupakan rekan dalam mencapai

suatu tujuan, oleh sebab itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Mesuji memberikan fasilitas berupa:

1. Pelayanan Pegawai

 Makanan

Dalam memenuhi kebutuhan makan pegawainya Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji menggunakan layanan catering yang

langsung diantar ke kantor. Apabila pegawai merasa bosan dengan makanan

yang telah disediakan, pegawai diizinkan membeli makanan di luar.

 Pelayanan Kesehatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji hanya

menyediakan obat-obatan P3K seperti plaster, betadine, alkohol, obat pereda

rasa sakit, dan obat-obatan lainnya yang digunakan bagi pegawainya yang

mengalami kecelakaan ringan dalam melakukan pekerjaan.

 Kamar Mandi

Fasilitas kamar mandi yang disediakan oleh instansi dapat dikatakan cukup.

Karena instansi menyediakan fasilitas kamar mandi di semua departemen.



2. Ruang Kerja

 Penerangan

Penerangan atau cahaya yang cukup merupakan pertimbangan yang paling

penting dalam fasilitas fisik kantor. Pelaksanaan pekerjaan tata usaha yang

sukses memerlukan penerangan yang baik. Penerangan yang baik membantu

pegawai melihat dengan cepat, mudah, dan senang.

 Warna

Warna tidak hanya mempercantik kantor tetapi juga memperbaiki kondisi-

kondisi di dalam pekerjaan kantor dilakukan. Karena itu keuntungan

penggunaan warna yang tepat adalah tidak hanya bersifat keindahan dan

psikologis, tetapi juga bersifat ekonomis. Warna tidak dapat dipergunakan

secara sembarangan. Hal ini khususnya adalah berada dalam kantor, dimana

tujuannya adalah suasana yang patut dihormati, tetapi menimbulkan

kesenangan.

 Musik

Musik dipergunakan untuk membantu pekerjaan, karena musik menggunakan

kekuatan psikologis daripada suara dalam bentuk musik untuk menghasilkan

pola tingkah laku yang baik. “Pergunakanlah musik sambil bekerja”

direncanakan untuk memperbaiki kondisi-kondisi pekerjaan, meringankan

kelelahan rohaniah dan penglihatan, mengurangi ketegangan saraf dan

menjadikan pegawai-pegawai merasa lebih baik.



 AC (Air Conditioning)

Air Conditioning mengatur suhu udara dengan mengawasi 4 unsur pokok: suhu

udara, peredaran, kelembapan, dan kebersihan. Air Conditioning dapat

digunakan untuk menambah kesehatan dan kesenangan pegawai.

 Suara

Kantor yang gaduh jarang merupakan kantor yang efesien. Suara yang gaduh

tidak menyenangkan dan menimbulkan kekacauan. Suara yang gaduh

menyebabkan kesulitan dalam memusatkan fikiran, dalam menggunakan

telepon dan dalam melaksanakan pekerjaan kantor dengan baik. Suara

mengakibatkan perubahan dalam peredaran darah dan fikiran seseorang.

Seseorang mungkin tidak menyadari pengaruhnya, tetapi setelah beberapa

waktu orang akan menjadi sangat lelah dan lekas marah sebagai pengaruh suara

yang gaduh.

 Keamanan

Rasa aman akan menimbulkan ketenangan, dan ketenangan akan mendorong

motivasi kerja pegawai.

3. Hubungan Karyawan

 Hubungan yang harmonis antara pegawai dengan pegawai merupakan salah

satu faktor motivasi pegawai bekerja dengan baik. Salah satu cara untuk

menjalin hubungan tersebut adalah pimpinan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji selalu mengadakan rapat koordinasi dengan

semua departemen.



 Hubungan yang harmonis dalam perusahaan juga harus tercipta antara pegawai

dengan pegawai sebagai pelaku organisasi, dengan hubungan yang baik akan

menciptakan semangat dan kegairahan dalam bekerja. Apabila dalam suatu

instansi sering terjadi konflik, maka pegawai akan malas bekerja sehingga

menyebabkan turunnya motivasi kerja.

Menurut Manulang (1998: 59)

Motivasi mempersoalkan bagaiamana caranya mengarahkan daya dan
potensi bawahan, agar mau bekerjasama secara produktif, agar dapat
berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan perusahaan yang telah
ditetapkan.

Motivasi sangat penting, karena menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan

perilaku seorang individu atau perilaku seorang pegawai yang merupakan unsur

utama dalam penggerak kegiatan organisasi. Pimpinan suatu organisasi harus

dapat dan perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja

pegawai dan mengingat pentingnya peranan manusia dalam berorganisasi, maka

pimpinan harus mempunyai teknik-teknik untuk dapat memilihara dan

meningkatkan motivasi kerja pegawai. Salah satu jalan yang ditempuh adalah

menciptakan lingkungan kerja yang baik dalam upaya peningkatan motivasi kerja

pegawai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.



Menurut Siagian (1995: 139) untuk dapat memotivasi seorang pegawai diperlukan

pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi tersebut adalah sebagai tersebut:

1. Faktor Intrinsik

Yaitu faktor yang timbul dari dalam diri karyawan yang dapat mempengaruhi

motivasi kerja pegawai, yaitu:

a. Kesesuaian dengan sekelilingnya.

b. Kesenangan kerja pegawai.

c. Tanggung jawab pribadi.

d. Hubungan keluarga dengan pekerjaan.

e. Harapan untuk menyelesaikan kinerja dengan baik.

2. Faktor Ekstrinsik

Yaitu faktor dari luar diri pegawai yang dapat mempengaruhi motivasi kerja

pegawai, yaitu:

a. Kompensasi yang diberikan organisasi.

b. Lingkungan kerja.

c. Prosedur organisasi.

d. Penempatan kerja pegawai.

e. Hubungan dengan atasan dan teman sekerja.



Adapun jumlah pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Mesuji berjumlah 57 orang seperti yang terlihat dalam tabel berikut

ini:

Tabel 1. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji 2011

No Jabatan Jumlah

1
2
3
4
5
6

Kepala Dinas
Sekretaris
Kepala Bidang
Kasi
Kaur
Staf

1
1
3
6
3
43

Jumlah 57

Sumber : Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji
2011

Berdasarkan Tabel 1 yang menggambarkan jumlah pegawai Kantor Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji yang akan dijadikan

sampel penelitian ini.

Sementara untuk melihat motivasi kerja pegawai Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji dengan melihat jumlah ketidakhadiran

pegawai selama tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel 2.



Tabel 2. Tingkat Absensi Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Tahun 2011

Bulan
Hari
Kerja
(hari)

Hari Kerja
Absen
(hari)

Jumlah
Pegawai
(orang)

Tingkat Absensi
(%)

Januari 21 9 57 0,75
Februari 18 7 57 0,68
Maret 23 11 57 0,83
April 20 6 57 0,52
Mei 21 7 57 0,58
Juni 20 10 57 0,87
Juli 21 9 57 0,75
Agustus 20 12 57 0,10
September 20 10 57 0,87
Oktober 21 9 57 0,75
November 22 11 57 0,87
Desember 22 14 57 1,12
Rata-rata 21 9 57 0,73

Sumber : Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji
2011

Berdasarkan Tabel 2 diatas terlihat bahwa tingkat ketidakhadiran pegawai Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji masih tergolong tinggi,

yaitu tertinggi pada bulan Desember 2011 berjumlah 14 hari, dan pada bulan

lainnya juga masih termasuk tinggi.

Perhitungan tingkat absensi pegawai dihitung dengan rumus :

Jumlah Hari Kerja Absen Per Bulan
Tingkat Absensi   = Χ  100%

Jumlah Pegawai Χ Jumlah hari kerja per bulan

Sedangkan untuk mengetahui kondisi lingkungan kerja pegawai pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji dapat dilihat pada tabel 3.



Tabel 3. Lingkungan Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Mesuji Tahun 2011

No Fasilitas
Jenis

Lingkungan
Realisasi Keterangan

1 Pelayanan
Makanan

 Ruangan
kantin

 1 ruang
kantin

Sudah cukup baik, hanya
perlu sedikit menambah
menu makanan yang lain
agar pegawai tidak jenuh
dengan menu yang hanya
itu saja.

2 Kesehatan  Ruang
kesehatan

 1 ruang
kesehatan

Satu ruang kesehatan sudah
cukup untuk melayani
pegawai yang mengalami
sedikit gangguan dalam
kesehatan

3 Kamar Mandi  Ruang mandi  1 ruangan
mandi

Kamar mandi perlu sedikit
pembenahan agar menjadi
lebih nyaman digunkan
pegawai.

4 Penerangan
Lampu

 Ruangan
kantor

 Ruangan
gedung

 Lingkungan
Kantor

 7 ruang
kantor

 1 ruang
gedung

 4 lingkungan
kantor

Karena keterbatasan energi
listrik, lampu yang
dihasilkan kurang begitu
terang.

5 Penataan
ruang

 Ruang kantor
 Ruang

gedung
 Lingkungan

kantor
 Lingkungan

gedung

 30 unit meja
 1 ruang

gedung
 Sederhana

belum
tersusun
sempurna

Ruangan yag tidak begitu
besar belum efesien bila
diisi dengan 30 unit meja
dan kursi

6 Halaman  Tempat
parkir roda
doa dan roda
empat

 Taman/bunga
di halaman
atau
lingkungan
depan kantor

 Tersusun
rapih

 Tumbuh dan
bersih

Halaman parkir sudah cukup
baik, hanya perlu sedikit
pembenahan dalam
penataan tanaman bunga
dan tumbuhan lainnya.

7 Air
Conditioning

 Ruangan
kantor

 9 ruangan
kantor

AC yang berfungsi hanya 7
saja.



No Fasilitas
Jenis

Lingkungan
Realisasi Keterangan

8 Suara  Ruangan
Gedung

 Ruangan
Kantor

 Dibenahi Cukup baik, hanya sedikit
kurang dibenahi saja.

9 Keamanan  Lingkungan
kantor dan
gedung

 Ditingkatkan Keamanan sudah cukuip
baik dan harus lebih
ditingkatkan.

10 Hubungan
Pegawai

 Ruang kantor  1 ruang
kantor

Hubungan pegawai terjalin
dengan baik.

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji 2011

Dari Tabel 3 diatas terlihat masih dirasakan banyak kurang baiknya lingkungan

kerja pegawai yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Mesuji dan hal ini akan dapat mempengaruhi motivasi kerja pegawai.

Diantaranya adalah belum adanya kesenangan bekerja pegawai dan rasa tanggung

jawab yang dimiliki pegawainya.

Dengan demikian hal tersebut diatas dapat dilihat dari Tabel 4 dibawah ini tentang

tingkat pencapaian target dan realisasi dalam pencetakan KTP (Kartu Tanda

Penduduk) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji

Tahun 2011.

Adapun rumus mencari Tingkat Pencapaian adalah sebagai berikut :

Realisasi output
Tingkat Pencapaian =

Target output



Tabel 4. Target dan Realisasi Pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji Tahun 2011

Bulan Target
Output

Realisasi
Output

Tingkat
Pencapaian

Januari 10000 6000 60%
Februari 10000 6000 60%
Maret 10000 5700 57%
April 10000 7000 70%
May 10000 7700 77%
Juni 10000 6300 63%
Juli 10000 8100 81%
Agustus 10000 7600 76%
September 10000 6100 61%
Oktober 10000 5800 58%
November 10000 8400 84%
Desember 10000 7800 78%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji 2011

Tabel 4 diketahui bahwa jumlah realisasi yang dihasilkan pegawai pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji belum mencapai target

yang diharapkan untuk tahun 2011. Diketahui persentase tingkat pencapaian

tertinggi yaitu pada bulan November sebesar 84% sedangkan persentase tingkat

pencapaian terendah yaitu pada bulan Maret sebesar 57%.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis meneliti “Pengaruh Lingkungan Kerja

Terhadap Motivasi Kerja Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Mesuji”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang terlihat bahwa menurunnya motivasi

kerja pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji

dikarenakan pengaruh lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang kurang baik



seperti pewarnaan ruangan yang sudah pudar, fasilitas kamar mandi yang belum

baik, serta menu makanan yang tidak bervariasi, tata ruang yang sempit,

keamanan yang kurang terjamin, hubungan anatara atasan dan bawahan yang

kurang harmonis, sirkulasi udara yang kurang menjadi masalah atas kuran

sadarnya pegawai.

Dengan demikian permasalahannya adalah “ Apakah Pengaruh Lingkungan Kerja

Terhadap Motivasi Kerja Pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji?”

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh dari lingkungan kerja terhadap motivasi kerja

pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Mesuji.

1.4 Kegunaan Penelitian

Sebagai sumbangan pemikiran bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil khususnya dalam penerapan lingkungan kerja dan motivasi kerja pegawai.

1.5 Kerangka Pemikiran

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor utama dalam instansi yang dominan

dalam penentuan keberhasilan dan kemajuan instansi yang dominan dalam

penentuan keberhasilan dan kemajuan suatu instansi. Hal ini dapat dilihat dari

motivasi kerja pegawai dan bagaimana pegawai tersebut mampu menyelesaikan

semua tugas-tugas yang telah diberikan dengan baik. Keberhasilan seorang



pegawai dalam melakukan tugasnya dengan baik akan dipengaruhi beberapa

faktor diantaranya adalah lingkungan kerja.

Lingkungan kerja yang baik tercermin oleh terciptanya kondisi kerja yang

memuaskan pegawai dan fasilitas-fasilitas lain yang diberikan instansi dimana

pegawai tersebut melakukan pekerjaannya dan mampu meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan uraian diatas, maka pengaruh lingkungan kerja terhadap motivasi

kerja pegawai sangat berpengaruh.

Dengan adanya motivasi kerja yang baik maka akan tercipta lingkungan kerja

yang baik sehingga hubungan antar pegawai saling memberi dukungan yang

terkait dengan pekerjaannya. Sehingga individu mampu bekerja dengan maksimal,

dengan kata lain lingkungan kerja yang baik dapat meningkatkan kinerja pegawai.

Menurut Sondang P. Siagian (1995: 138), motivasi adalah daya dorongan yang

mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau dan rela untuk mengerahkan

kemampuan dalam bentuk keahlian atau keterampilan tenaga dan waktunya untuk

menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan

menunaikan kewajibannya, dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai saran

organisasi yang telah ditentukan sebelumnya.

Motivasi dapat pula diciptakan dengan mengadakan pengaturan kondisi kerja

yang sehat. Hal-hal tersebut akan menimbulkan motivasi kerja sehingga pegawai

mau dan rela untuk mengerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian,

keterampilan, tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan



yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya dalam rangka

pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi.

Menurut Siagian (1995: 139) untuk dapat memotivasi seorang pegawai diperlukan

pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi tersebut adalah sebagai tersebut:

1. Faktor Intrinsik

Yaitu faktor yang timbul dari dalam diri karyawan yang dapat mempengaruhi

motivasi kerja pegawai, yaitu:

a. Kesesuaian dengan sekelilingnya.

b. Kesenangan kerja pegawai.

c. Tanggung jawab pribadi.

d. Hubungan keluarga dengan pekerjaan.

e. Harapan untuk menyelesaikan kinerja dengan baik.

2. Faktor Ekstrinsik

Yaitu faktor dari luar diri pegawai yang dapat mempengaruhi motivasi kerja

pegawai, yaitu:

a. Kompensasi yang diberikan organisasi.

b. Lingkungan kerja.

c. Prosedur organisasi.

d. Penempatan kerja pegawai.

e. Hubungan dengan atasan dan teman sekerja.



Unsur sumber daya manusia memegang peranan penting dalam suatu oragnisasi,

maka pimpinan perlu mengetahui pengetahuan mengenai motif pegawai yang

dapat mendorong timbulnya tindakan tertentu pada waktu tertentu. Dalam hal ini

motivasi juga mempengaruhi semangat dan kegairahan kerja pegawai.

Berdasarkan uraian diatas, maka pengaruh lingkungan kerja terhadap motivasi

kerja pegawai secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1:

1.6 Hipotesis

Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan yang

kebenarannya harus dibuktikan dengan jalan melakukan penelitian. Berdasarkan

permasalahan yang ada, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

“Lingkungan Kerja Berpengaruh Terhadap Motivasi Kerja Pegawai Pada Kantor

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji”.

Lingkungan Kerja (X) :
1. Penerangan lampu
2. Warna dinding
3. Musik
4. Air conditioning
5. Suara
6. Keamanan
7. Pelayanan makanan
8. Kesehatan
9. Kamar mandi

10. Hubungan antara pegawai
dengan pimpinan

Ahyari (2000: 129)

Motivasi (Y) :
1. Kesesuaian dengan

sekelilingnya
2. Kesenangan bekerja

pegawai
3. Tanggung jawab pribadi
4. Hubungan keluarga dengan

pekerjaan
5. Harapan untuk

menyelesaikan kinerja
dengan baik

Siagian (1995: 139)




