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ABSTRACT 

 

The research was carried out in PT. Dizamatra Powerindo that moved in supplying 

electricity, distribution, and coal mining. The research aimed to explain that physical work 

environment and interpersonal communication had effects on employees’s work motivation in 

PT. Dizamitra Powerindo. The applied research method was multiple linear regression. 

 The results of multiple regression analysis is that the variable physical works 

environment (X1)and interpersonal communication (X2)  has a  positive relationship with the 

employees’s work motivation. 

 In view of the research results, that both of physical works environment (X1) and 

interpersonal communication (X2) had the significant effect on the employees’s work motivation.  

 Based on research, it could be concluded that motivation effected by the physical work 

environment and interpersonal communication. Based on two independent variables, physical 

work environment had greater influence on the employees’s work motivation. 
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Bab I 

Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang 

Saat ini Indonesia di hadapkan oleh globalisasi dunia, dimana persaingan khususnya 

di dunia usaha semakin berat. Semakin banyak para pemain yang masuk ke dalam pasar 

dunia usaha. Kondisi ini menuntut para pemain (pengusaha) untuk lebih ulet lagi untuk 

melihat setiap kesempatan dan peluang bisnis yang ada dan memanfaatkannya semaksimal 

mungkin demi tercapainya suatu target keberhasilan yang diinginkan. Melalui pemanfaatan 

sumber daya manusia yang efisien dan efektif, perusahaan berharap agar dapat terus 

bertahan di dalam persaingan yang semakin ketat ini demi mencapai kesuksesan. Tentu 

dalam meraih kesuksesan tersebut tidaklah mudah, diperlukan suatu proses yang panjang 

untuk meraih hal tersebut dan di dalam proses yang panjang tersebut tentunya melibatkan 

para sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan tersebut. Keberadaan sumber daya 

manusia memegang peranan yang penting di dalam menentukan keberhasilan perusahaan, 

karena perusahan tersebut dapat dikatakan sukses tergantung dari aktivitas dan tingkat 

kreativitas yang dimiliki oleh sumber daya manusia yang dimiliki. 

Sumber daya manusia dengan kualitas kerja yang baik adalah sumber daya manusia 

yang dapat menunjang perusahaan. Tanpa sumber daya manusia yang memenuhi kualitas 

dan produktif maka tujuan yang ingin dicapai perusahaan tidak akan tercapai, maka untuk 

memperoleh sumber daya manusia yang produktif tersebut diperlukan suatu motivasi yang 

cukup agar mereka dapat berkerja tetap stabil. Namun, motivasi kerja tidak selalu berada 
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pada tingkat yang tinggi, terkadang mengalami penurunan. Oleh karena itu hendaknya para 

karyawan perlu diperhatikan oleh perusahaan. 

Menciptakan suatu lingkungan kerja yang kondusif adalah merupakan hal dasar yang 

perlu dilakukan oleh perusahaan agar para karyawan dapat termotivasi dan produktif di 

dalam pekerjaannya. Manusia akan mampu melaksanakan kegiatannya dengan baik, 

sehingga dicapai hasil yang optimal, apabila diantaranya ditunjang oleh suatu kondisi 

lingkungan yang sesuai. Suatu kondisi dikatakan sesuai apabila manusia dapat 

melaksanakan kegiatannya secara optimal, sehat, aman dan nyaman (Sedarmayanti. 2005). 

Ketidaksesuaian lingkungan kerja dapat dilihat akibatnya dalam  jangka waktu yang lama. 

Lebih jauh lagi, keadaan lingkungan yang kurang baik dapat menuntut tenaga dan waktu 

yang lebih banyak dan tidak mendukung diperolehnya rancangan sistem kerja yang efisien 

(Sedarmayantin. 2005). 

Menurut Sedarmaryanti (2009), berikut ini beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi terbentuknya suatu kondisi lingkungan kerja dikaitkan dengan kemampuan 

manusia/pegawai, diantaranya : 

1. Penerangan/cahaya di tempat kerja 

2. Temperatur/suhu udara di tempat kerja 

3. Kelembaban di tempat kerja 

4. Sirkulasi udara di tempat kerja 

5. Kebisingan di tempat kerja 

6. Getaran mekanis di tempat kerja 

7. Bau-bauan tidak sedap di tempat kerja 
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8. Tata warna di tempat kerja 

9. Dekorasi di tempat kerja 

10. Musik di tempat kerja 

11. Keamanan di tempat kerja 

Dalam penelitian ini penulis meneliti kepada lingkungan kerja fisik, karena sering 

kali lingkungan kerja fisik kurang diperhatikan secara serius oleh kebanyakan perusahaan. 

Padahal lingkungan kerja fisik ini memiliki pengaruh yang cukup penting dalam 

mempengaruhi motivasi para karyawan di dalam melakukan pekerjaannya. Menurut Ashar 

Suntoyo Munandar (2001), bahwa proses interaksi manusia dengan lingkungan kerjanya, 

yaitu pengaruh timbal balik dari berbagai kondisi kerja dengan tenaga kerjanya dan 

rancangan pekerjaan (meliputi peralatan kerja, prosedur kerja), rancangan ruang kerja 

(workspace design) yang disesuaikan dengan keterampilan dan keterbatasan tenaga kerja. 

Tanpa disadari perusahaan, lingkungan kerja fisik ini dapat menunjang tingkat motivasi 

karyawan dalam melakukan pekerjaannya, dapat memberikan rasa kenyamanan di dalam 

pekerjaannya, mengurangi adanya absensi kerja, dan menigkatkan produktivitas kerja. 

Selain lingkungan kerja fisik, komunikasi antar-pribadi juga dapat mempengaruhi 

motivasi kerja para karyawan. Komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

kehidupan sehari-hari. Menurut Robbin (2006), komunikasi adalah pertukaran informasi, 

ide, sikap, pikiran dan pendapat. Tidak ada kelompok yang dapat bertahan tanpa 

komuniskasi, komunikasi meliputi perpindahan makna di antara anggota-anggotanya, 

Komunikasi merupakan medium penting bagi pembentukan atau pengembangan pribadi 

untuk kontak sosial. Melalui komunikasi seseorang tumbuh dan belajar, menemukan pribadi 
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kita dan orang lain, kita bergaul, bersahabat, bermusuhan, mencintai atau mengasihi orang 

lain, membenci orang lain dan sebagainya. Hanya lewat perpindahan makna dari satu orang 

ke orang lain, informasi dan gagasan dapat dihantarkan  

Menurut Arni Muhammad (2005), komunikasi antar-pribadi (interpersonal) adalah 

proses pertukaran informasi di antara seseorang dengan yang lainya atau biasanya diantara 

dua orang yang dapat langsung diketahui balikannya. Komunikasi antar-pribadi 

(interpersonal) adalah membentuk hubungan dengan orang lain. Komunikasi antar-pribadi 

sangat potensial untuk menjalankan fungsi instrumental sebagai alat untuk mempengaruhi 

atau membujuk orang lain, karena kita dapat menggunakan kelima alat indera kita untuk 

mempertinggi daya bujuk pesan yang kita komunikasikan kepada komunikan kita. Sebagai 

komunikasi yang paling lengkap dan paling sempurna, komunikasi antar-pribadi berperan 

penting hingga kapanpun, selama manusia masih mempunyai emosi. Kenyataannya 

komunikasi tatap-muka ini membuat manusia merasa lebih akrab dengan sesamanya, 

berbeda dengan komunikasi lewat media massa seperti surat kabar, televisi, ataupun lewat 

teknologi tercanggihpun. 

Lingkungan kerja fisik dan komunikasi antar-pribadi secara tidak langsung akan 

mempengaruhi motivasi kerja para karyawan. Motivasi kerja dapat juga dikatakan sebagai 

kunci dari keberhasilan, dengan adanya motivasi yang tinggi maka tingkat produktivitas 

para karyawan akan mengalami peningkatan dan hal tersebut tentunya akan menguntungkan 

bagi perusahaan. Menurut Ashar Suntoyo Munandar (2001), motivasi adalah suatu proses 

dimana kebutuhan-kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan 

yang mengarah ketercapainya tujuan tertentu. Motivasi adalah proses yang menjelaskan 
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intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Tiga elemen 

utama dalam definisi ini adalah intensitas, arah, dan ketekunan (Ivancevich, Konopaske, dan 

Matteson, 2007). Bila motivasi rendah maka kinerjanya akan rendah juga meskipun 

kemampuannya ada dan baik, serta peluangnya pun tersedia. Maka dari itu motivasi kerja 

sangat perlu diperhatikan di dalam suatu organisasi perusahaan. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti berusaha untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik dan Komunikasi Antar-Pribadi Terhadap 

Motivasi Kerja Karyawan pada PT.Dizamatra Powerindo”.   

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis merumuskan beberapa pokok 

permasalahan, yaitu : 

1. Apakah lingkungan kerja fisik mempengaruhi motivasi kerja karyawan di PT. 

Dizamatra Powerindo ? 

2. Apakah komunikasi antar-pribadi mempengaruhi motivasi kerja karyawan di PT. 

Dizamatra Powerindo? 

3. Apakah lingkungan kerja fisik dan komunikasi antar-pribadi secara simultan atau 

bersama-sama mempengaruhi motivasi kerja karyawan di PT. Dizamatra 

Powerindo? 

4. Manakah diantara lingkungan kerja fisik dan komunikasi antar-pribadi yang 

lebih berpengaruh terhadap motivasi kerja karyawan di PT. Dizamatra 

Powerindo ? 
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1.3. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini membahas tentang pengaruh lingkungan kerja fisik dan komunikasi 

antar-pribadi terhadap motivasi karyawan di direktorat General Affair (GA), Akunting dan 

Administrasi PT. Dizamatra Powerindo. Berdasarkan hal tersebut membatasi dengan 

menfokuskan pada 42 karyawan terdiri dari 14 orang dari GA 28 orang dari Akunting dan  

orang dari Administrasi. Penulis juga membatasi variabel-variabelnya, yaitu lingkungan 

kerja fisik di batasi pada keamanan, dekorasi, tata warna, penerangan sirkulasi udara, dan  

kebisingan. Komunikasi antar-pribadi dibatasi pada kasih sayang, diikutsertakan, kontrol, 

komunikasi lisan, dan komunikasi tertulis dan motivasi dibatasi pada psikologis, keamanan, 

sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Pembatasan variabel ini dilakukan karena variabel-

variabel tersebut terlalu luas dan umum. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian, yaitu : 

1. Untuk mengetahui apakah lingkungan kerja fisik mempengaruhi motivasi kerja 

karyawan di PT. Dizamatra Powerindo. 

2. Untuk mengetahui apakah komunikasi antar-pribadi mempengaruhi motivasi 

kerja karyawan direktorat di PT. Dizamatra Powerindo 

3. Untuk mengetahui apakah lingkungan kerja fisik dan komunikasi antar-pribadi 

secara bersama-sama mempengaruhi motivasi kerja karyawan di PT. Dizamatra 

Powerindo 
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4. Untuk mengetahui manakah diantara lingkungan kerja fisik dan komunikasi 

antar-pribadi yang lebih mempengaruhi motivasi kerja karyawan di PT. 

Dizamatra Powerindo 

1.5. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu 

sumberdaya manusia dan menerapkan ilmu yang telah di dapat di bangku kuliah. 

2. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan masukan untuk perbaikan peningkatan motivasi kerja karyawan 

sehingga produktivitas perusahaan lebih mengingkat 

3. Bagi Pendidikan 

Sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya, terutama yang 

berkaitan dengan lingkungan kerja fisik dan komunikasi antar-pribadi yang 

mempengaruhi motivasi kerja. 

1.6. Sistematika Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi  pembahasan ini kedalam 5 (lima) 

Bab yang masing-masing terdiri dari sub - sub bab. Tujuannya adalah agar dapat 

menguraikan secara sistematis.  Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:  

BAB I :  PENDAHULUAN  

Menguraikan dan menjelaskan tentang : latar belakang permasalahan, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan  

sistematika penulisan. 
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BAB II :  LANDASAN TEORI  

Pada bab ini akan diuraikan mengenai dasar–dasar teori yang melandasi 

pembuatan skripsi ini, diantaranya adalah tinjauan pustaka, kerangka 

pemikiran, dan hipotesa. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini peneliti berusaha untuk menjelaskan tentang : pemilihan obyek 

penelitian, data yang akan di himpun, teknik pengumpulan data, teknik 

pengolahan data, dan teknik pengujian hipotesa. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini peneliti berusaha memaparkan tentang : gambaran umum obyek 

penelitian, pembahasan hasil penelitian, kesesuaian dengan landasan teori, 

argumentasi penelitian, dan perbandingan dengan hasil penelitian sebelumnya 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab terakhir ini adalah bagian penutup dari skripsi yang berisi tentang 

kesimpulan dan rangkuman yang didapat dari hasil penelitian pada bab-bab 

sebelumnya. Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, penulis dapat 

memberikan saran baik bagi kalangan akademik maupun kalangan praktisi 

yang berperan dalam objek yang telah diteliti. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Lingkungan Kerja Fisik 

Manusia akan mampu melaksanakan kegiatannya dengan baik, sehingga dicapai 

hasil yang optimal, apabila diantaranya ditunjang oleh suatu kondisi lingkungan yang 

sesuai. Suatu kondisi dikatakan sesuai apabila manusia dapat melaksanakan 

kegiatannya secara optimal, sehat, aman dan nyaman. Lingkungan kerja fisik yaitu  

semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja yang  

mempengaruhi karyawan baik secara langsung maupun secara tidak 

langsung(Sedarmayanto,2009). Ketidak sesuaian lingkungan kerja dapat dilihat 

akibatnya dalam  jangka waktu yang lama. Lebih jauh lagi, keadaan lingkungan yang 

kurang baik dapat menuntut tenaga dan waktu yang lebih banyak dan tidak mendukung 

diperolehnya rancangan sistem kerja yang efisien. Banyak faktor yang mempengaruhi 

terbentuknya suatu kondisi lingkungan kerja. 

 Berikut ini beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya suatu 

kondisi lingkungan kerja dikaitkan dengan kemampuan manusia/pegawai menurut 

Sedarmayanti (2009), diantaranya adalah : 
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1. Penerangan/cahaya di tempat kerja 

Cahaya atau penerangan sangat besar manfaatnya bagi pegawai guna mendapat 

keselamatan dan kelancaran kerja, oleh sebab itu perlu diperhatikan adanya 

penerangan yang terang tapi tidak menyilaukan. Pada dasarnya cahaya dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu : 

 Cahaya alam yang berasal dari sinar matahari 

 Cahaya buatan, berupa lamp 

2. Temperatur/suhu udara di tempat kerja 

Dalam kedaan normal, tiap angota tubuh manusia mempunyai temperatur yang 

berbeda. Tubuh manusia selalu berusaha untuk mempertahankan keadaan 

normal, dengan suatu sistem tubuh yang sempurna sehingga dapat 

menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di luar tubuh. Tetapi 

kemampuan untuk menyesuaikan diri tersebut ada batasnya, yaitu bahwa tubuh 

manusia masih dapat menyesuaikan dirinya dengan temperatur luar jika 

perubahan temperatur luar tubuh tidak lebih dari 20% untuk kondisi panas dan 

35% untuk kondisi dingin, dari keadaan  normal tubuh. Temperatur yang terlalu 

dingin akan mengakibatkan gairah kerja menurun. Sedangkan temperatur yang 

terlalu panas akan mengakibatkan cepat timbul kelelahan  tubuh dan dalam 

bekerja cenderung membuat banyak kesalahan.  

3. Kelembaban di tempat kerja 

Kelembaban adalah banyaknya air yang terkandung dalam udara, biasa 

dinyatakan dalam persentase. Kelembaban ini berhubungan atau dipengaruhi 

oleh temperatur udara dan secara bersama-sama antara temperatur, kelembaban, 
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kecepatan udara bergerak dan radiasi panas dari udara tersebut akan 

mempengaruhi keadaan  tubuh manusia pada saat menerima atau melepaskan 

panas tubuhnya. Suatu keadaan dengan temperatur udara sangat panas dan 

kelembaban yang tinggi, akan menimbulkan pengurangan panas dari tubuh 

secara besar-besaran, karena sistem penguapan. Pengaruh lain adalah makin 

cepatnya denyut jantung karena makin aktifnya peredaran darah untuk 

memenuhi kebutuhan oksigen, dan tubuh manusia selalu berusaha untuk 

mencapai oksigen, dan tubuh manusia selalu berusaha untuk mencapai 

keseimbangan antara panas tubuh dengan suhu sekitarnya. 

4. Sirkulasi udara di tempat kerja 

Oksigen adalah gas yang dibutuhkan makhluk hidup untuk menjaga 

kelangsungan hidup, yaitu proses metabolisme. Udara di sekitar dikatakan kotor 

apabila kadar oksigen di dalam udara tersebut telah berkurang dan telah 

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

Kotornya udara dapat dirasakan dengan sesak napas, dan ini tidak boleh 

dibiarkan berlangsung terlalu lama, karena akan mempengaruhi kesehatan tubuh 

dan akan mempercepat proses kelelahan. 

Sumber utama adanya udara segar adalah adanya tanaman di sekitar tempat 

kerja. Dengan cukupnya oksigen di sekitar tempat kerja, ditambah dengan 

pengaruh secara psikologis akibat adanya tamanan disekitar tempat kerja, 

keduanya akan memberikan kesejukan dan kesegaran pada jasmani. Rasa sejuk 

dan segar selama bekerja akan membantu pemulihan tubuh akibat lelah setelah 

bekerja. 
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5. Kebisingan di tempat kerja 

Salah satu polusi 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 

mengganggu ketenangan bekerja, merusak pendengaran dan menimbulkan 

kesalahan 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 ganguan terhadap manusia, yaitu : 

 Lamanya kebisingan  

 Intesitas kebisingan 

 Frekuensi kebisingan 

6. Getaran mekanis di tempat kerja 

Getaran mekanis artinya getaran yang ditimbulkan oleh alat mekanis, yang 

sebagian dari getaran ini sampai ke tubuh pegawai dan dapat menimbulkan 

akibat yang tidak diinginkan. Getaran mekanis umumnya sangat mengganggu 

tubuh karena ketidakteraturannya, baik tidak teratur dalam intensitas maupun 

dalam frekuensinya. Secara umum getaran mekanis dapat mengganggu tubuh 

dalam hal : 

 Konsentrasi bekerja 

 Datangnya kelelahan 
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 Timbulnya beberapa penyakit, diantaranya karena gangguan terhadap mata, 

syaraf, peredaran darah, otot, tulang, dan lain-lain. 

7. Bau-bauan tidak sedap di tempat kerja 

Adanya bau-bauan disekitar tempat kerja dapat dianggap sebagai pencemaran, 

karena dapat menggangu 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. 

8. 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 manusia. 

Di bawah ini terdapat daftar beberapa warna yang dapat mempengaruhi 

perasaan manusia 

Tabel 2.1 

Daftar Warna dan Pengaruhnya 

Warna Sifat Pengaruh Untuk ruang/kerja 

Merah Dinamis, 

merangsang dan 

Menimbulkan 

semangat kerja 

Pekerjaan sepintas 

(singkat) 
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panas  

Kuning Keanggunan, 

bebas, hangat 

Menimbulkan rasa 

gembira dan 

merangsang urat 

syaraf mata 

Gang-gang jalan 

lorong 

Biru Tenang, tentram 

dan sejuk 

Mengurangi 

tekanan atau 

ketegangan 

Berfikir 

konsentrasi 

  

Selain warna merangsang emosi atau perasaan, warna dapat memantulkan sinar 

yang diterimanya. Banyak atau sedikitnya pantulan dari cahaya tergantung dari 

macam warna itu sendiri. 

9. Dekorasi di tempat kerja 

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

tidak hanya berkaitan dengan hiasan ruang kerja saja tetapi berkaitan dengan 

hiasan ruang kerja saja tetapi berkaitan juga dengan cara mengatur  tata letak, 

tata warna, perlengkapan dan lainnya untuk bekerja. 

10. Musik di tempat kerja 

Menurut pakar, musik yang nadanya lembut sesuai dengan suasana, waktu, dan 

tempat dapat membangkitkan dan merangsang pegawai untuk bekerja. Oleh 

karena itu lagu-lagu perlu dipilih dengan selektif untuk untuk dikumandangkan 

di tempat kerja. Tidak sesuainya musik yang diperdengarkan di tempat kerja 

akan mengganggu konsentrasi kerja. 
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11. Keamanan di tempat kerja 

Guna menjaga tempat dan kondisi lingkungan kerja tetap dalam keadaan aman 

maka perlu diperhatikan adanya keamanan dalam bekerja. Oleh karena itu faktor 

keamanan perlu diwujudkan keberadaannya. Salah satunya upaya untuk 

menjaga keamanan di tempat kerja, dapat memanfaatkan tenaga Satuan Petugas 

Pengaman (SATPAM). 

2.1.1.1 Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Indera Manusia 

Lingkungan kerja memiliki pengaruh terhadap panca indera yang ada pada 

manusia, berikut akan dibahas tentang beberapa indera manusia (Sedarmayanti, 2009), 

yaitu sebagai berikut : 

A. Indera Penglihatan 

Mata merupakan alat utama untuk masuknya gambaran (citra) dari dunia 

luar yang menguasai 90% dari kehidupan sehari-hari. Mata harus tetap dijaga agar 

tetap selamat, sehat dan selalu memperoleh kesempatan mendapatkan citra luar 

yang menyenangkan demi tetap terjaganya produktivitas yang memadai. Mata dapat 

melihat sesuatu apabila mendapat rangsangan dari gelombang cahaya.  Cahaya 

dapat datang dari benda yang memancarkan cahaya atau memantulkan sinar dari 

sumber cahaya. Jadi terangnya sebuah ruangan akan ditentukan oleh sumber cahaya 

dan cahaya yang dipantulkan oleh benda yang ditempatkan di dalam ruangan 

termasuk dinding, langit-langit, pintu, ubin, dan sebagainya. Masing-masing benda 

memiliki daya pantul yang harus memperhitungkan sewaktu menata ruangan. 
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1. Cahaya Silau 

Dari sudut fisiologi, cahaya silau merupakan gangguan utama bagi tahap adaptif 

retina. 

2. Cahaya Siang 

Cahaya siang secara alami mempunyai fungsi yang berbeda dengan penerangan. 

Cahaya siang menyebabkan kontak dengan dunia luar, sehingga memberikan 

pemandangan lingkungan sekitar, serta menunjuk waktu dari hari dan keadaan 

cuaca. Untuk mengetahui cerahnya cahaya siang dalam ruangan, biasanya 

tergantung pada posisi dan macam jendela. 

3. Dampak Psikologi Dari Warna 

Warna menyolok tidak baik untuk mewarnai ruangan yang luas, tetapi baik untuk 

ruang yang kecil, terutama untuk bagian perlengkapan yang harus mudah dan 

cepat dikenali. Warna gelap bersifat menekan dan mengarah pada kesan kotor, 

sedang warna pucat bersifat cerrah dan meriah serta mengarah kepada kesan 

bersih. 

B. Indera Pendengaran 

Telinga merupakan organ pengindera penting kedua sesudah mata, karena 

dengan telinga seseorang dapat berkomunikasi lisan dengan dunia luar.  

1. Kebisingan 

Bising dapat didefinisikan sebagai bunyi yang tidak disukai, suara yang 

mengganggu atau bunyi yang menjengkelkan. Apabila bising terlalu kuat, 

akibatnya bukan hanya merusak pendengaran melainkan mengganggu efisiensi 
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kerja. Bising lingkungan yang terjadi secara terus-menerus dinamakan bising 

latar belakang (background noise). 

Dalam lingkungan kerja dengan tingkat kebisingan yang tinggi, daya konsentrasi 

akan berkurang, demikian juga kemampuan menghitung, mengetik, dan daya 

reaksi akan menurun. 

2. Musik di Tempat Kerja 

Mendengar musik sambil bekerja perlu memperhatikan pertimbangan 

berikut: 

 Musik yang diperdengarkan di tempat kerja dapat menciptakan suasana 

nyaman dalam kerja yang dapat menguntungkan pikiran 

 Musik mempunyai nilai bagi pegawai yang bekerja dengan tangan dan 

dapat membangkitkan semangat kerja bagi jabatan lain yang hanya 

membutuhkan sedikit kegiatan mental 

 Apabila ada latar belakang bising yang cukup tinggi maka keberadaan 

nya tidak begitu mempunyai nilai 

 Irama musik sebaiknya tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat 

 Musik dengan nada keras sebaiknya tidak diperdengarkan pada pekerjaan 

yang tidak menuntut banyak kegiatan mental, dan tidak diperdengarkan 

secara terus-menerus.  

C. Indera Perasa Terhadap Suhu Udara 

Suhu nyaman sebaiknya dapat dipertahankan dalam ruang kerja, karena 

pada suhu di atas nyaman akan mengakibatkan rasa lelah dan ngantuk, mengurangi 

kesediaan untuk berprestasi dan meningkatkan frekuensi kelelahan.sebaliknya, 
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apabila suhu berada di bawah suhu  nyaman maka akan mengakibatkan 

ketidaktenangan. 

Faktor yang berpengaruh terhadap laju dan arah pertukaran panas antara 

badan dengan lingkungan di antaranya adalah : 

 Suhu udara dan gerakan udara bertukar panas karena konveksi 

 Benda-benda di sekeliling tempat kerja bertukar panas karena radiasi 

 Kelembaban udara mempengaruhi cepat hilangnya panas oleh penguapan 

keringat. 

D. Indera Pencium 

Fungsi hidung dalam kaitannya adalah sebagai sarana untuk menghirup 

oksigen dan udara. Maksudnya adalah udara bersih yang tidak tercemar sehingga 

dapat menyelamatkan, mengamankan dan membuat nyaman kehidupan, khususnya 

nyaman dalam bekerja. 

Komposisi udara dalam ruang kerja yang terpakai dapat berubah antara lain 

oleh beberapa faktor berikut ini : 

 Bauan insani (bau yang keluar dari kulit manusia/pegawai) 

 Pertukaran panas 

 Hilangnya oksigen 

 Bertambahnya karbon dioksida 

Pencemaran udara dapat timbul dari luar dan dari proses pekerjaan dalam 

ruangan. Banyak sedikitnya tingkat pencemaran udara tergantung dari jumlah orang 

yang berada dalam ruangan kerja yang bersangkutan. Pencemaran udara luar 
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tergantung dari letak posisi gedung dan pencemaran udara dalam berasal dari 

berbagai proses pekerjaan. 

2.1.1.2 Rancangan Ruang Kerja 

Dalam bukunya Robbin (2006), melihat secara khusus berapa besarnya ruang 

kerja yang tersedia bagi karyawan, pengaturan atau tata letak ruang kerja, tingkatan 

privasi yang diberikan dan pengaruhnya terhadap perilaku karyawan. 

A. Ukuran 

Ukuran ditetapkan dengan kaki persegi untuk setiap karyawan. Secara historis, 

penentu yang paling penting atas ruang yang disediakan bagi karyawan adalah status. 

Semakin tinggi hierarki seseorang pada organisasi, semakin besar kantor yang umumnya 

didapat. Tetapi bentuk ini menghilang ketika organisasi menjadi lebih setara, 

memperkecil atau menghilangkan alokasi ruang berdasarkan posisi hierarkis, dan 

menyediakan ruang pertemuan kelompok-kelompok tim. 

Sebagian dari penyusutan ini dimotivasi oleh alasan ekonomis. Ruang 

membutuhkan uang dan pengurangan uang berarti memangkas biaya. Namun banyak dari 

pengurangan ini dapat ditelusuri ke perekayasaan ulang. Ketika pekerjaan dirancang 

ulang dan hierarki tradisional diganti dengan kerja tim, kebutuhan akan kantor besar telah 

berkurang. 
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B. Penataan 

Jika ukuran merujuk ke besarnya ruangan per karyawan, penataan merujuk ke 

jarak antara orang dan fasilitas. Penataan tempat kerja penting terutama karena sangat 

mempengaruhi interaksi sosial. 

Ada sejumlah riset yang mendukung bahwa anda lebih mungkin berinteraksi 

dengan individu-individu yang dekat secara fisik. Oleh karena itu, lokasi kerja karyawan 

itu mungkin mempengaruhi informasi yang ingin diketahui seseorang dan penyertaan 

atau penghindaran seseorang dari peristiwa-peristiwa organisasi. 

C. Privasi 

Privasi sebagian merupakan fungsi dari besarnya ruang per orang dan pengaturan 

ruang itu. Namun privasi juga dipengaruhi oleh dinding, partisi, dan sekatan-sekatan fisik 

lainnya. Salah satu tren rancangan ruang kerja adalah menghapus setahap demi setahap 

kantor yang tertutup dan mengantikannya dengan rancangan kantor yang terbuka yang 

memiliki sedikit dinding atau pintu. Kadang digambarkan dalam debat antara gua (cave) 

melawan kubus (cube), yang pertama memberikan privasi, sementara yang kedua 

memudahkan komunikasi yang terbuka. 

Gua atau  ruang tertutup membatasi interaksi. Maka organisasi-organisasi 

berusaha meningkatkan kelenturan dan kolaborasi karyawan dengan menyingkirkan 

hambatan fisik seperti dinding yang tinggi, kantor tertutup, dan pintu. Namun walaupun 

kecenderungannya jelas ke arah kubus, organisasi berusaha membuat pengecualian bagi 

karyawan yang terlibat dalam menuntut konsetrasi yang dalam. 
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D. Rancangan Ruang Kerja dan Produktivitas. 

Mengapa perancangan ulang ruang kerja berpengaruh positif terhadap 

produktivitas karyawan? Penelitian ruang kerja tersebut membuat prilaku tertentu 

menjadi lebih mudah atau lebih sulit dilakukan. Secara lebih spesifik, bukti menunjukan 

bahwa desain ruang kerja yang meningkatkan akses karyawan, menyenangkan, dan 

fleksibilitas kemungkinan mempengaruhi motivasi dan produktivitas secara positif. 

2.1.2 Komunikasi Antar-Pribadi 

Menurut Arni Muhammad (2005), komunikasi antar-pribadi (interpersonal) 

adalah proses pertukaran informasi di antara seseorang dengan yang lainya atau 

biasanya diantara dua orang yang dapat langsung diketahui umpan baliknya. 

Komunikasi antar-pribadi (interpersonal) adalah membentuk hubungan dengan orang 

lain. 

Komunikasi antar-pribadi (Robbins, 2006) adalah bagaimana cara anggota 

kelompok menyampaikan makna di antara mereka. Ada tiga metode dasar. Manusia 

pada dasarnya mengandalkan komunikasi lisan, tertulis, dan non-verbal. 

1. Komunikasi Lisan 

Sarana utama untuk menyampaikan pesan adalah komunikasi lisan. Pidato, 

percakapan dua orang, diskusi kelompok, dan desas-desus informal adalah bentuk-

bentuk dari komunikasi lisan. 

Keuntungan dari komunikasi lisan adalah kecepatan dan umpan balik yang 

dihasilkan. Pesan verbal dapat disampaikan dan tanggapan diterima dalam waktu 
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singkat. Jika penerima tidak yakin dengan pesan itu, umpan balik yang cepat 

memungkinkan deteksi dini oleh pengirim dan karenanya memungkinkan koreksi 

dini. 

Kerugian terbesar dari komunikasi yang muncul dalam organisasi adalah 

ketika pesan-pesan harus melewati sejumlah orang. Semakin banyak orang yang 

dilewati oleh pesan tersebut, semakin besar kemungkinan terjadi distorsi. 

2. Komunikasi Tertulis 

Komunikasi tertulis mencangkup memo, surat, email, pengiriman faksimili, 

laporan berkala  organisasi, pengumuman di papan buletin, atau alat lain yang 

dikirimkan via kata-kata atau simbol tertulis. 

Pengirim menggunakan komunikasi tertulis karena berwujud dan dapat 

dibuktikan.  Umumnya baik pengirim maupun penerima memiliki catatan 

komunikasi. Pesan dapat disimpan dalam waktu yang tidak terbatas. Jika ada 

pertanyaan menyangkut isi pesan, maka secara fisik tercatat untuk referensi 

selanjutnya. 

Manfaat terakhir dari komunikasi muncul dari prosesnya sendiri. Anda 

didorong untuk berfikir lebih dalam tentang apa yang ingin Anda sampaikan dalam 

pesan tertulis daripada lisan.dengan demikian, komunikasi tertulis itu lebih mungkin 

untuk dipikirkan dengan baik, logis, dan jelas. 

Pesan tertulis memiliki kekurangan juga. Pesan tertulis memakan waktu. 

Kekurangan besar lainnya adalah dalam hal umpan balik. Komunikasi lisan 
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memungkinkan penerima untuk menanggapi secara cepat. Tetapi komunikasi tertulis 

tidak membangun mekanisme umpan balik di dalam dirinya. Akibatnya adalah 

bahwa mengirimkan memo itu tidak menjamin bahwa memo itu sudah diterima dan 

jika diterima, tidak ada jaminan penerima akan menafsirkannya seperti yang 

dimaksudkan pengirim. 

3. Komunikasi Nonverbal 

Setiap kali kita secara verbal menyampaikan pesan ke seseorang, kita juga 

memberikan pesan nonverbal.komunikasi nonverbal mencakup gerakan tubuh, 

ekspresi wajah, dan jarak fisik antara pengirim dan penerima. 

Bisa dikatakan bahwa setiap gerakan tubuh mempunyai makna dan tidak ada 

gerakan yang bersifat kebetulan. Kita bertindak sesuai keadaan kita dengan bahasa 

tubuh yang nonverbal. Dua pesan paling penting yang disampaikan bahasa tubuh, 

yaitu : 

1. Sejauh mana individu menyukai orang lain dan berminat terhadap 

pandangan pemikirannya 

2. Status yang relatif diterima antara pengirim dan penerima. 

Jika Anda membaca notulen rapat, anda tidak dapat memahami dampak dari 

apa yang dikatakan dalam cara yang sama seandainya Anda berada dalam rapat itu 

karena tidak ada catatan tentang komunikasi nonverbal. Tekanan yang diberikan 

pada kata-kata atau ungkapan itu hilang. Dapat dikatakan bahwa intonasi dapat 

merubah arti pesan. 
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Ekspresi wajah juga memiliki arti. Wajah yang cemberut mengatakan sesuatu 

yang berbeda dengan wajah yang tersenyum. Ekpresi wajah, bersama dengan 

intonasi, dapat menunjukan arogansi, agresivitas, rasa takut, malu, dan karakteristik 

lain yang tidak pernah dikomunikasikan bila Anda membaca transkrip kata-kata 

yang sudah disampaikan. 

Cara individu mengambil jarak dalam arti jarak fisik juga memiliki arti. Jika 

seseorang berdiri lebih dekat dengan Anda daripada yang dianggap pantas, itu 

mungkin mengindikasikan sikap agresif. Namun jika jarak yang diambil lebih jauh 

dari kepantasan, bisa berarti tidak berminat atau tidak senang dengan apa yang 

dikatakan. 

2.1.2.1 Kebutuhan Komunikasi Antar-Pribadi (Interpersonal) dalam Organisasi 

Dalam diri setiap orang ada kebutuhan yang berbeda-beda, yang bersifat fisik 

atau biologis. Di antara kebutuhan makan, minum, dan udara. Selain dari itu individu 

juga  mempunyai kebutuhan sosial yang dipenuhinya melalui komunikasi antar-pribadi. 

Willian C. Schutz (1966) dalam Arni Muhammad (2005) mengidentifikasikan tiga 

macam kebutuhan dasar, yaitu perhatian, diikutsertakan, dan kebutuhan akan kekuasaan 

atau kontrol. 

1. Perhatian 

Kebutuhan akan perhatian adalah kebutuhan untuk mempertimbangkan 

apakah diri kita disukai atau disayangi oleh orang lain. Di dalam pengalaman sehari-

hari kita semua mempunyai teman atau telah melihat orang berusaha untuk 
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memenuhi kebutuhan ini. Misalnya dalam organisasi atau dalam pekerjaan kelihatan 

bahwa seseorang disukai oleh setiap orang. 

2. Diikutsertakan 

Kebutuhan merasa berarti dan diperhitungkan adalah merupakan kebutuhan 

diikutsertakan. Menurut Schutz (1966) orang-orang tidak berhasil memenuhi 

kebutuhan ini dinamakan kurang sosial atau terlalu sosial. Orang –orang kurang 

sosial menganggap komunikasi sebagai sebagai ancaman dari orang lain.orang-orang 

ini merasa terlalu malu dan sangat sulit menciptakan percakapan dengan yang lain 

dalam oraganisasi. 

Orang yang terlalu sosial tidak dapat dihentikan dari keterlibatan 

berkomunikasi dengan orang lain. Dalam organisasi orang-orang yang suka 

berbicara ini diinginkan oleh orang lain untuk diam sejenak. 

Individu yang telah memuaskan kebutuhan ini dinamakan orang yang sosial. 

Orang ini sanggup menangani situasi dengan atau tanpa orang lain. 

3. Kontrol 

Kontrol adalah kebutuhan yang timbul karena rasa tanggung jawab dan 

kepemimpinan. Kita semua mempunyai kebutuhan untuk mengontrol orang lain atau 

lingkungan kita, tetapi kekuatan dan cara menyatakannya berbeda-beda. Ada tiga 

tipe yang berbeda. Beberapa orang karena kepribadiannya sangat patuh pada orang 

lain dianamakan abdikrat. Mereka tidak percaya atau sedikit percaya kepada diri 

sendiri dan sering menganggap diri mereka tidak sanggup mengerjakan sesuatu. 

Individu ini kurang berani mengambil resiko dan umumnya tidak pernah membuat 

keputusannya sendiri. 
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Orang yang tidak pernah merasa cukup mengontrol dinamakan autocrat. 

Orang ini mencoba mendominasi orang lain. Mereka ingin mengambil alih 

pembuatan keputusan dan mempunyai kebutuhan yang kuat atas kekuasaan.  

Orang yang kebutuhan kontrolnya terpenuhi disebut democrat. Orang ini 

merasa senang apakah mereka mempunyai posisi kepemimpinan atau kurang dari 

itu. Mereka tidak berlebih-lebihan memainkan peranan kepemimpinan atau 

mengikuti orang lain. Mereka berpikiran luas dan ingin mendengarkan saran dari 

orang lain untuk kebaikan organisasi . 

2.1.2.2 Komunikasi  

Komunikasi adalah pertukaran informasi, ide, sikap, pikiran atau pendapat 

(Robbins, 2006). Komunikasi adalah pertukaran pesan verbal maupun nonverbal antara 

si pengirim dengan penerima pesan untuk mengubah tingkah laku (Arni Muhmmad, 

2005). Definisi Forsdale (1981) komunikasi adalah suatu proses memberikan signal 

menurut aturan tertentu, sehingga dengan cara ini suatu system dapat didirikan, 

dipelihara, dan diubah. Definisi menurut Brent D. Ruben (1988), komunikasi manusia 

adalah suatu proses melalui makna individu dalam hubungannnya, dalam kelompok, 

dalam organisasi dan dalam masyarakat menciptakan, mengirimkan, dan menggunakan 

informasi untuk mengkoordinasi lingkungannya dan orang lain. 

 

 

 

 Pengaruh Lingkungan..., Dianto Murba Setyawan, Ma.-Ibs, 2011



28 
 

2.1.2.3 Fungsi Komunikasi 

Komunikasi menjalankan empat fungsi utama di dalam kelompok atau 

organisasi (Robbins, 2006), yaitu pengendalian, motivasi, pengungkapan emosi, dan 

informasi. 

Setiap organisasi mempunyai hierarki wewenang dan garis panduan formal yang 

harus dipatuhi oleh karyawan. Misalnya bila karyawan diminta untuk terlebih dahulu 

mengkomunikasikan setiap keluhannya ke atasan langsungnya, sesuai dengan uraian 

tugasnya, atau sesuai dengan kebijakan perusahaan, maka komunikasi itu menjalankan 

fungsi pengendalian. 

Komunikasi memperkuat motivasi dengan menjelaskan karyawan apa yang 

harus dilakukan, seberapa baik mereka bekerja, dan apa yang dapat dikerjakan untuk 

memperbaiki kinerja yang di bawah standar. Penyusunan sasaran yang spesifik, umpan 

balik terhadap kemajuan ke arah sasaran, dan dorongan ke prilaku yang diinginkan 

merangsang motivasi dan menuntut komunikasi. 

Komunikasi yang terjadi di dalam kelompok itu merupakan mekanisme 

fundamental di mana para anggota menunjukan kekecewaan dan kepuasan. Oleh karena 

itu, komunikasi memfasilitasi pelepasan ungkapan emosi perasaan dan pemenuhan 

kebutuhan sosial. Komunikasi memberikan informasi yang diperlukan individu dan 

kelompok untuk mengambil keputusan melalui penyampaian data guna mengenali dan 

mengevaluasi pilihan-pilihan alternatif. 
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2.1.2.4 Proses Komunikasi 

Proses komunikasi menurut Robbins (2006) sebelum komunikasi berlangsung, 

kita memerlukan tujuan, yang dinyatakan sebagai pesan yang harus disampaikan. Pesan 

itu disampaikan dari sumber (pengirim) ke penerima. Pesan itu dikodekan (diubah 

dalam bentuk simbolik) dan diteruskan melalui sejumlah medium (saluran) ke 

penerima, yang menerjemahkan ulang (decoding) pesan yang dimulai oleh pengirim. 

Hasilnya adalah pentransferan makna dari satu orang ke orang lain. 

Gambar 2.1 

Proses Komunikasi 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Motivasi 

Menurut Ashar Suntoyo Munandar (2001) motivasi adalah suatu proses dimana 

kebutuhan-kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan 

yang mengarah ketercapainya tujuan tertentu 

 Sumber 

  

Pengkodaan Saluran Decoding Penerima 

Umpan Balik 

Pesan 

Keteranngan : 
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 Motivasi dibentuk dari tiga komponen yang berbeda, yaitu arah, intensitas, dan 

ketekunan. Arah berhubungan dengan apa seorang individu pilih ketika dihadapkan 

dengan sejumlah alternatif yang mungkin dilakukan. Ketika seorang karyawan diminta 

untuk menyelesaikan laporan oleh manajernya, misal, seorang akan memilih langsung 

mengerjakan laporan tersebut atau berusaha menyelesaikan teka-teki silang yang ada di 

koran. Jika karyawan tersebut memilih alternatif yang pertama maka arah dari 

motivasinya konsisten dengan yang diinginkan manajer. Jika karyawan memilih 

alternatif yang kedua maka arah motivasinya berlawanan dengan yang diinginkan 

manajemen, meskipun demikian karyawan tersebut memiliki motivasi. 

Komponen  intensitas dari motivasi merujuk pada kekuatan dari respon ketika 

arah dari motivasi telah dipilih. Menggunakan contoh sebelumnya, karyawan mungkin 

telah memilih arah yang benar (mengerjakan laporan) tapi merespon dengan intesnsitas 

yang rendah, intensitas dalam hal ini sinonim dari usaha. Dua orang mungkin 

menunjukkan prilaku pada arah yang sama, tetapi orang yang satu mungkin berkinerja 

lebih baik karena lebih banyak usaha dari yang lainnya. 

 Terakhir, ketekunan merupakan komponen penting dari motivasi. Ketekunan 

merujuk pada berapa lama seseorang akan terus memberikan usaha mereka. Beberapa 

orang menunjukan perilaku mereka ke arah yang tepat dan melakukan hal tersebut 

dengan tingkat intensitas yang tinggi, tetapi untuk periode waktu yang singkat. 

Tantangan yang sebenarnya adalah menciptakan lingkungan dimana motivasi karyawan 

disalurkan ke arah yang benar pada tingkat intensitas yang sesuai dan 

berkesinambungan selama beberapa waktu. 

 Pengaruh Lingkungan..., Dianto Murba Setyawan, Ma.-Ibs, 2011



31 
 

 Proses motivasi (Ashar Munandar, 2001), yaitu sekelompok kebutuhan yang 

belum dipuaskan menciptakan suatu ketegangan yang menimbulkan dorongan-

dorongan untuk melakukan serangkaian kegiatan (berperilaku mencari) untuk 

menemukan dan mencapai tujuan-tujuan khusus yang akan memuaskan kelompok 

kebutuhan tadi yang berakibat berkurangnya ketegangan. 

 

Gambar 2.2 

Proses Motivasi 

 

 

 

 

 

2.1.3.1 Hierarki Kebutuhan Maslow 

 Hipotesisnya mengatakan bahwa di dalam diri semua manusia terdapat lima 

jenjang kebutuhan (Ivancevich, Konopaske, dan Matteson. 2006), yaitu :. 

1. Fisiologis, antara lain rasa lapar, haus, perlindungan, seks, dan kebutuhan jasmani 

lain. 

2. Keamanan, antara lain keselamatan dan perlindungan terhadap kerugian fisik dan 

emosional. 

3. Sosial, mencakup kasih sayang, rasa memiliki, diterima baik, dan persahabatan. 

Kelompok kebutuhan 

yang belum dipuaskan 

Ketegangan Dorongan-dorongan 

Melakukan 

serangkaian 

kegiatan (Perilaku 

mencari) 

Tujuan telah 

tercapai 

(kebutuhan 
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terpuaskan) 

Reduksi dari 

ketegangan 
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4. Penghargaan, mencakup faktor penghormatan diri sebagai harga diri, otonomi, dan 

prestasi. Faktor penghormatan dari luar juga termasuk, seperti status, pengakuan, dan 

perhatian. 

5. Aktualisasi diri, dorongan untuk menjadi seseorang sesuai ambisinya yang 

mencakup pertumbuhan, pencapaian potensi, dan pemenuhan kebutuhan. 

 

Gambar 2.3 

Hierarki Kebutuhan Maslow 

 

 

 Begitu masing-masing kebutuhan telah terpenuhi secara substansial, maka 

kebutuhan berikutnya akan menjadi dominan. Teori kebutuhan Maslow telah 

memperoleh pengakuan luas, terutama pada para manajer aktif. Ini karena teori tersebut 

berdasarkan logika intuitif dan mudah dipahami.  
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2.1.3.2 Teori X dan Y 

Douglas McGregor mengemukakan dua pandangan yang jelas berbeda 

mengenai manusia. Pada dasarnya yang satu negatif yang ditandai sebagai teori X dan 

yang lainnya positif, yang ditandai dengan teori Y. setelah mengkaji cara para manajer 

menangani kodrat manusia didasarkan didasarkan pada kelompok asumsi tertentu, dan 

menurut asumsi ini, manajer cenderung menularkan cara berprilakunya ke para 

bawahannya. 

 Teori X diasumsikan bahwa karyawan tidak menyukai kerja, malas, tidak 

menyukai tanggung jawab, dan harus dipaksa agar berprestasi. Teori Y diasumsikan 

bahwa karyawan menyukai kerja, kreatif, berusaha bertanggung jawab, dan dapat 

menjalankan pengarahan diri (Robbins. 2006). 

2.1.3.3 Teori Motivasi Klasik 

 Frederik Winslow Taylor mengemukakan teori kebutuhan tunggal atau teori 

motivasi klasik. Teori ini berpendapat bahwa manusia mau bekerja giat untuk dapat 

memenuhi kebutuhan fisik atau biologisnya, berbentuk uang atau barang dari hasil 

pekerjaannya. 

 Konsep dasar dari teori ini adalah orang akan bekerja giat bila ia mendapat 

imbalan materi yang mempunyai kaitan dengan tugas-tugasnya. Menejer menentukan 

bagaimana tugas dikerjakan dengan memberikan sistem intensif untuk memotivasi para 

pekerja. 
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2.1.3.4 Teori Dua Faktor Herzberg 

 Menurut Herzberg orang mengiginkan dua macam kebutuhan, yaitu : 

 Kebutuhan akan kesehatan atau kebutuhan akan pemeliharaan atau maintenance 

factors. Faktor pemeliharaan berhubungan dengan hakikat manusia yang ingin 

memperoleh ketentraman dan kesehatan badaniah. 

 Faktor pemeliharaan menyangkut kebutuhan psikologis seseorang. Kebutuhan 

ini meliputi serangkaian kondisi interinsik, kepuasan kerja yang apabila terdapat 

dalam pekerjaan akan menggerakan tingkat motivasi yang kuat yang bisa 

menghasilkan prestasi pekerjaan yang baik. 

2.1.3.5 Teori Motivasi Prestasi Mc. Celland 

 Teori ini berpendapat bahwa karyawan mempunyai cadangan energi potensial. 

Energi akan dimanfaatkan oleh karyawan karena didorong oleh kekuatan motif dan 

kebutuhan dasar yang terlibat, harapan keberhasilan, dan nilai intensif yang terlekat pada 

tujuan. 

 Hal-hal yang memotivasi seseorang adalah : 

 Kebutuhan akan prestasi, dimana akan mendorong seseorang untuk 

mengembangkan kreativitas dan mengerahkan semua kemampuan dan energi 

yang dimiliki demi mencapai prestasi yang maksimal 

 Kebutuhan afiliasi, dimana akan merangsang gairah bekerja karyawan karena 

setiap orang menginginkan hal-hal, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh 
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orang lain, kebutuhan akan perasaan dihormati, kebutuhan akan perasaan maju 

dan tidak gagal, dan kebutuhan akan perasaan diikutsertakan. 

2.1.3.6 Teori Motivasi Claude S. George 

 Teori ini mengemukakan bahwa seseorang mempunyai kebutuhan yang 

berhubungan dengan tempat dan suasana di  lingkungan ia bekerja, yaitu upah yang adil 

dan layak, kesempatan untuk maju, pengakuan sebagai individu, keamanan kerja, tempat 

kerja yang baik, penerimaan oleh kelompok, perlakuan yang wajar, dan pengakuan atas 

prestasi. 

2.1.4 Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah pemanfaatan sejumlah 

individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi (Mondy, 2008). Konsekuensinya para 

manajer di setiap tingkat harus melibatkan diri mereka dengan MSDM. 

Fungsi-fungsi MSDM menurut Mondy (2008), yaitu : 

1. Penyediaan Staff, merupakan proses yang menjamin suatu organisasi untuk 

selalu memiliki jumlah karyawan yang tepat dengan keahlian-keahlian yang 

memadai dalam pekerjaan-pekerjaan yang tepat, pada waktu yang tepat, untuk 

mencapai tujuan organisasi. 

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia, adalah fungsi MSDM utama yang 

tidak hanya terdiri atas pelatihan dan pengembangan namun juga aktivitas-
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aktivitas perencanaan dan pengembangan karier individu, pengembangan 

organisasi, serta manajemen dan penilaian kinerja. 

3. Kompensasi, mencangkup semua imbalan total yang diberikan kepada para 

karyawan sebagai timbale balik untuk jasa mereka. 

4. Keselamatan dan Kesahatan, keselamatan adalah perlindungan bagi para 

karyawan dari luka-luka yang disebabkan kecelakaan-kecelakaan yang terkait 

dengan pekerjaan. Kesehatan adalah bebasnya karyawan dari sakit secara fisik 

atau emosi. Aspek tersebut penting karena para karyawan yang bekerja dalam 

lingkungan yang aman dan menikmati kesehatan yang baik cenderung lebih 

produktif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi. 

5. Hubungan kekaryawanan dan perburuhan, suatu perusahaan dituntut oleh 

hukum untuk mengakui serikat pekerja dan berunding dengannya dengan itikad 

baik jika para karyawan perusahaan yang bersangkutan menginginkan serikat 

pekerja mewakili mereka. 
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Gambar 2.4 

Fungsi MSDM 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini penulis menyajikan kerangka teoritis untuk mempermudah 

memahami permasalahan yang sedang diteliti. Variabel bebas atau variabel independen 

yang terdiri dari lingkungan kerja fisik dan komunikasi antar-pribadi berpengaruh 

tehadap variabel terikat atau dependen yaitu motivasi karyawan. Kerangka teoritis ini 

disajikan dalam bentuk skema atau gambaran yang menunjukkan hubungan masing-

masing variabel yaitu sebagai berikut : 

Gambar 2.5 

Kerangka Pemikiran 
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antar-pribadi 

Lingkungan 

kerja fisik 
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2.3 Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis tuangkan dalam bab sebelumnya, 

maka hipotesis yang dapat dikemukakan peneliti adalah: 

 Hipotesis 1 

Ho : Lingkungan kerja fisik dan komunikasi antar-pribadi tidak memiliki pengaruh 

secara simultan terhadap motivasi  karyawan di PT. Dizamatra Powerindo . 

Ha : lingkunga kerja fisik dan komunikasi antar-pribadi memiliki pengaruh secara 

simultan terhadap motivasi karyawan di PT. Dizamatra Powerindo. 

 Hipotesa 2 

Ho : Lingkungan kerja fisik tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap 

motivasi karyawan di PT. Dizamatra Powerindo. 

Ha : Lingkunga kerja fisik memiliki pengaruh secara parsial terhadap motivasi 

karyawan di PT. Dizamatra Powerindo 

 Hipotesa 3 

Ho : Komunikasi antar-pribadi tidak memiliki pengaruh secara parsial  terhadap 

motivasi karyawan di PT. Dizamatra Powerindo. 

Ha : Komunikasi antar-pribadi memiliki pengaruh secara parsial terhadap motivasi 

karyawan di PT. Dizamatra Powerindo. 

2.4 Penelitian Sebelumnya 

 

Judul Penulis  Metode Hasil 

Lingkungan Kerja Fisik 

dan Komunikasi Antar-

Pribadi Terhadap 

Motivasi Karyawan di 

PT. Princess 

Lucia & 

Envieta, 

2007 

1. Uji normalitas, 

validitas, dan 

heterokedastisitas 

2. Uji  F 

3. Uji  t 

1. Data yang ada terdistribusi 

secara normal, valid dan tidak 

ada masalah terhadap 

heterokedastisitas. 

2. Lingkungan kerja fisik dan 

komunikasi antar-pribadi secara 
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International Ceramic  simultan mempengaruhi motivasi 

kerja karyawan di PT. Princess 

International Ceramic, dilihat 

dari hasil uji F, yaitu Fhitung 

(10.461) > Ftabel (3.25) 

3. Lingkunga kerja fisik  dan 

komunikasi antar pribadi secara 

parsial mempengaruhi 

mempengaruhi motivasi kerja 

karyawan di PT. Princess 

International Ceramic. 

 Variabel lingkungan kerja fisik 

mempunyai pengaruh yang 

paling besar dalam 

mempengaruhi motivasi kerja 

karyawan di PT. Princess 

International Ceramic. 

Pengaruh Lingkungan 

Kerja Fisik dan 

Komunikasi Antar 

Pribadi Terhadap 

Motivasi Kerja 

Karyawan Pada CV. 

Ginindo Jaya Bandung 

Rachman 

Fajar, 

2010 

1. Uji normalitas, 

validitas dan 

heterokedastisita

s. 

2. Uji F 

3. Uji t 

1. Data yang ada terdistribusi 

secara normal, valid dan tidak 

ada masalah terhadap 

heterokedastisitas. 

2. Ada pengaruh secara parsial 

antara lingkungan kerja fisik 

dan komunikasi antar pribadi 

terhadap motivasi kerja 

karyawan CV. Ginindo Jaya 

Bandung. 

3. Terdapat pengaruh secara 

bersama-sama lingkungan kerja 

fisik dan komunikasi antar 

pribadi terhadap motivasi kerja 

karyawan pada CV Ganindo 

Jaya 

Pengaruh Human 

Relation, Kondisi Fisik 

Lingkungan Kerja, dan 

Leadership Terhadap 

Etos Kerja Karyawan 

Kantor Pendapatan 

Daerah di Pati 

Evi Setya 

Prabowo, 

2008 

1. Uji normalitas, 

validitas, dan 

heterokedastisitas 

2. Uji  F 

3. Uji  t 

 

1. Data yang ada terdistribusi 

secara normal, valid dan tidak 

ada masalah terhadap 

heterokedastisitas. 

2. Variabel human relation, 

kondisi fisik lingkungan kerja 

dan leadership berpengaruh 

secara signifikan terhadap etos 

kerja karyawan. 

3. Tidak ada pengaruh yang 

signifikan antara variabel human 

relation terhadap etos kerja dan 

ada pengaruh yang signifikan 

antara variabel kondisi fisik 

lingkungan kerja terhadap etos 

kerja. 
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Judul Penulis Metode Hasil  

Pengaruh Pelaksanaan 

Komunikasi Organisasi, 

Lingkungan Kerja, dan 

Pengembangan Pegawai 

Terhadap Semangat 

Pegawai Kantor 

Sekretariat Daerah 

(Setda) Kabupaten 

Grobogan 

Tutik 

Indriati, 

2005 

1. Uji normalitas, 

validitas, dan 

heterokedastisitas 

2. Uji  F 

3. Uji  t 

 

1. Data yang ada terdistribusi 

secara normal, valid dan tidak 

ada masalah terhadap 

heterokedastisitas. 

2. ada pengaruh yang signifikan 

antara pelaksanaan komunikasi 

organisasi, lingkungan kerja, 

dan pengembangan pegawai 

terhadap semangat kerja 

pegawai kantor Setda 

Kabupaten Grobogan. 

3. Secara parsial, lingkungan kerja 

memberikan sumbangan 

terhadap semangat kerja 

pegawai paling besar 

dibandingkan dengan 

pengembangan pegawai dan 

pelaksanaan komunikasi 

organisasi. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Pemilihan obyek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah karyawan bagian General Affair (GA), akunting dan 

administrasi di kantor pusat PT. Dizamatra Powerindo  yang berlokasi di Gedung Dizamatra 

Powerindo Jl. Talang. No. 3, Jakarta Pusat, Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif, dimana data-data dinyatakan dalam bentuk angka (Priyatno, 2008) . Hasil 

analisis data tersebut diolah secara statistik selanjutnya akan dipresentasikan kembali ke 

dalam bahasa kualitatif agar lebih mudah dipahami oleh pihak-pihak yang 

membutuhkannya. 

Penelitian ini menggunakan teknik studi kasus pada perusahaan. Hasil riset hanya 

diterapkan pada permasalahan tertentu dan tidak dapat digeneralisasikan. Penelitian ini juga 

mencari hubungan sebab akibat (Kausal) antar variabel , dimana terdapat 2 variabel bebas 

(Independent) yaitu lingkungan kerja fisik dan komunikasi antar pribadi serta satu variabel 

terikat (Dependent) yaitu motivasi kerja karyawan. 

3.2 Data yang dihimpun 

 Data yang akan dihimpun dalam penelitian ini terbagi kedalam dua jenis : 

 Data Primer, data yang didapatkan secara langsung dari objek penelitian dengan 

cara melihat kondisi lingkungan kerja perusahaan dan mengamati komunikasi 
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antar karyawan dan motivasi kerja karyawan melalui pengamatan langsung, dan 

menyebarkan angket. 

 Data sekunder, data-data didapatkan dari buku-buku, jurnal penelitian terdahulu, 

dan sumber-sumber pustaka lainnya yang digunakan sebagai sumber bagi 

landasan teori berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia khususnya 

lingkungan kerja fisik, komunikasi dan motivasi. 

3.3 Populasi 

Penelitian ini akan meneliti populasi karyawan bagian direktorat General Affair 

(GA), akunting dan administrasi, di kantor pusat PT. Dizamatra Powerindo yang berlokasi 

di Dizamatra Powerindo Jl. Talang. No. 3, Jakarta Pusat, Jumlah populasi yang ada  sebesar 

42 orang terdiri dari 14 orang dari GA, dan 28 orang dari akunting dan administrasi. 

3.4 Operasionalisasi variabel 

 Variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini terdapat pada tabel berikut 

ini : 

Tabel 3.1 

Operasionalisasi variabel 

Variabel Definisi Variabel Ukuran 

Lingkungan fisik 

(Variabel X) 

1. Lingkungan kerja fisik 

yaitu  semua keadaan 

berbentuk fisik yang 

terdapat di sekitar tempat 

kerja yang  

mempengaruhi karyawan 

Faktor yang mempengaruhi 

lingkungan kerja 

(Sedarmayanti, 2009). 

1. Keamanan di tempat 

kerja 

2. Dekorasi di tempat kerja 
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baik secara langsung 

maupun secara tidak 

langsung (Sedarmayanti, 

2006). 

 

3. Tata warna di tempat 

kerja 

4. Penerangan/cahaya di 

tempat kerja 

5. Sirkulasi udara di tempat 

kerja 

6. Kebisingan di tempat 

kerja 

 

Komunikasi antar-pribadi 

(Variabel X) 

2. komunikasi antar-pribadi 

(interpersonal) adalah 

proses pertukaran 

informasi di antara 

seseorang dengan yang 

lainya atau biasanya 

diantara dua orang yang 

dapat langsung diketahui 

umpan baliknya. 

Komunikasi antar-

pribadi adalah 

membentuk hubungan 

dengan orang lain (Arni 

Muhammad, 2005). 

Kebutuhan dasar komunikasi 

menurut Willian Schuttz (arni 

Muhmmand, 2005) dan  

metode dasar komunikasi 

(Robbins, 2006) 

1. Perhatian 

2. Diikutsertakan 

3. Kontrol 

4. Komunikasi lisan 

5. Komunikasi tertulis 

 

Motivasi 

(Variabel Y) 

Motivasi adalah suatu 

proses dimana 

kebutuhan-kebutuhan 

mendorong seseorang 

untuk melakukan 

serangkaian kegiatan 

yang mengarah 

ketercapainya tujuan 

tertentu (Ashar Suntoyo 

Munandar, 2001). 

 

Teori hierarki kebutuhan 

Maslow (Robbins, 2006) 

1. Psikologis 

2. Keamanan 

3. Sosial 

4. Penghargaan 

5. Aktualisasi diri. 

 

3.5 Teknik pengumpulan data 

 Pengumpulan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini dilakukan dengan beberapa 

cara, seperti berikut ini : 
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 Observasi langsung yang dilakukan dengan cara datang ke ruangan kerja 

karyawan di direktorat akunting dan adminstrasi. Berbincang-bincang dengan 

beberapa karyawan dan mengamati pekerjaan mereka. 

 Kuisioner (angket), menyebarkan seperangkat pertanyaan yang telah dipersiapkan 

penulis kepada responden secara langsung untuk diisi dengan sebenar-benarnya. 

Dalam menyusun angket, peneliti menggunakan skala untuk mengukur variabel-

variabel yang terkait dengan penelitian. Skala yang digunakan adalah skala likert, 

skala likert merupakan skala yang paling sering digunakan untuk mengukur 

variabel-variabel objek penelitian yang sifatnya kuantitatif. Angka yang 

digunakan untuk pengukuran skala adalah tujuh butir angka persetujuan dimana, 

angka 1 = sangat setuju, dan angka 5 = sangat tidak setuju. 

 Tinjauan kepustakaan, mengumpulkan kajian teori-teori pendukung yang terkait 

dengan masalah penelitian ini dari buku-buku, jurnal penelitian terdahulu dan 

sumber pustaka lainnya. 

3.6 Teknik pengolahan data 

Uji validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrument dalam mengukur apa 

yang ingin di ukur (Priyatno, 2008).  Dengan demikian, instrumen yang valid merupakan 

instrumen yang benar-benar tepat untuk mengukur apa yang hendak di ukur. Contohnya 

penggaris dinyatakan valid jika digunakan untuk mengukur panjang, namun tidak valid jika 

digunakan untuk mengukur berat. Artinya, penggaris memang tepat digunakan untuk 
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mengukur panjang, namun menjadi tidak valid jika penggaris digunakan untuk mengukur 

berat. 

 Uji validitas dilakukan dengan mengukur korelasi antara variabel/ item dengan skor 

total variabel. Cara mengukur dengan mencari korelasi antara masing-masing pertanyaan 

dengan skor total menggunakan rumus teknik korelasi product moment dari Pearson. Teknik 

ini bertujuan untuk menguji apakah setiap item atau butir pernyataan benar-benar mampu 

mengungkap faktor yang akan diukur atau konsistensi internal tiap item alat ukur dalam 

mengukur suatu faktor. Nilai korelasi yang diperoleh (nilai korelasi per item dengan total 

item yang diperoleh setelah dikorelasikan secara statistik per individu) lalu dibandingkan 

dengan tabel nilai korelasi (r) Product Moment untuk mengetahui apakah nilai korelasi yang 

diperoleh signifikan atau tidak. Jika indeks nilai yang diperoleh dari perhitungan tersebut 

memiliki nilai yang lebih besar dari nilai table korelasi maka item itu dinyatakan valid 

demikian juga sebaliknya. Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan menguji validitas alat 

ukur maka yang dilakukan adalah mengukur kesahihan butir (validitas item). Rumus yang 

digunakan dalam mencari kesahihan butir adalah korelasi Product Moment dari Karl 

Pearson sebagai berikut : 

  

Dimana : r : Koefisien korelasi product moment 

  X : Skor tiap pertanyaan/item 

  Y : Skor total 

  N : Jumlah responden 

Jika r hitung lebih besar dari r tabel, maka akan ada korelasi yang nyata antara kedua 

variabel tersebut sehingga alat ukur ini valid atau sahih dan sebaliknya. 
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3.6.1 Uji Reliabilitas 

Jika alat ukur telah dinyatakan valid, maka langkah selanjutnya ialah menguji tingkat 

reliabilitas alat ukur tersebut. Reliabilitas adalah suatu nilai yang menunjukkan konsistensi 

suatu alat ukur apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten 

jika pengukuran tersebut diulang (Priyantno, 2008). Alat ukur dapat dikatakan reliabel jika 

alat ukur itu stabil, dapat diandalkan dan dapat diramalkan. Adapun alat ukur yang tidak 

reliabel adalah jika alat ukur yang digunakan tidak tetap atau berubah-ubah dan bila alat 

ukur tersebut digunakan berkali-kali akan memberikan hasil yang tidak sama atau dengan 

kata lain tidak konsisten. 

Uji reliabilitas bisa dilakukan dengan menggunakan teknik cronbach alpha 

(Priyatno, 2008). Menurut Sekaran dalam Priyatno (2008) reliabilitas kurang dari 0,6 adalah 

kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima, dan diatas 0,8 adalah baik. Jika alat ukur sudah 

dinyatakan reliabel, maka instrumen yang telah dipilih dapat digunakan untuk pengukuran 

dalam pengumpulan data penelitian. Apabila tidak reliabel, maka alat ukur dan tingkat 

kesalahan pengukuran yang dipakai harus dievaluasi lagi. 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

1) Uji normalitas 

Bertujuan untuk menguji apakah  populasi data terdistribusi normal atau tidak . 

Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati nomal. Uji 

statistik yang digunakan untuk menguji data penelitian ini terdistribusi secara 

normal atau tidak adalah dengan menggunakan uji statistik kolmogorov-smirnov. 

Dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 5%, maka apabila dari hasil perhitungan 
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didapatkan tingkat signifikansi lebih dari 5% (≥ 0,05) dapat dikatakan bahwa data 

terdistribusi normal, sebaliknya jika tingkat signifikansi (α) dibawah 5% (≤ 0,05) 

data tidak terdistribusi normal. 

2) Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear antar 

variabel independen dalam  model regresi. Prasyarat yang harus dipenuhi dalam 

model regresi adalah tidak adanya model regresi. Ada beberapa metode pengujian 

yang bisa digunakan untuk menguji multikolinearitas dalam model regresi, 

diantaranya: 

1 Dengan melihat nilai Varian Inflation Factor (VIF) pada model regresi. 

2 Dengan membandingkan nilai koefisien determinasi individual (r
2
) dengan 

nilai determinasi secara serentak (R
2
), dan 

3 Dengan melihat nilai eigenvalue dan condition index. 

Pada penelitian ini, peneliti memutuskan untuk menggunakan metode pertama 

dalam menguji ada atau tidaknya gejala multikolinearitas, yaitu dengan melihat 

nilai varian inflation factor pada model regresi. Menurut Santoso (2001), pada 

umumnya jika VIF lebih besar dari 5, maka variabel tersebut mempunyai 

persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya. 

3) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heterokedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan 
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varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang 

harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala 

heterokedastisitas. Ada beberapa metode pengujian yang bias digunakan 

diantaranya yaitu Uji Park, Uji Glesjer, Melihat pola grafik regresi, dan Uji 

Koefisien Korelasi Spearman. Pada penelitian ini penulis menggunakan uji Park, 

yaitu meregresikan nilai residual (Lnei²) dengan masing-masing variabel 

dependent (LnX1 dan LnX2). 

3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda 

 Analisis ini digunakan untuk meramalkan seberapa besar pengaruh atau kontribusi 

kompensasi lingkungan kerja fisik dan komunikasi antar-pribadi terhadap motivasi kerja 

melalui persamaan regresi seperti di bawah ini : 

Y = b0 + b1X1 + b2X2  

Notasi variabel sebagai berikut : 

Y = Motivasi kerja 

b0 = Konstanta 

b1 = Koefisien regresi X1 

b2 = Koefisien regresi X2 

X1 = Lingkungan kerja fisik 

X2 = Komunikasi antar-pribadi 

3.6.4  Uji Koefisien Regresi Simultan (Uji F) 

 Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen, yaitu  

lingkungangan kerja fisik dan komunikasi antar-pribadi terhadap variabel dependen, yaitu 

motivasi. Rumus yang digunakan (Priyatno, 2008) adalah sebagai berikut : 
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R 2 /(k-1) 

F = -------------------------------- 

(1-R 2 ) /(n-k) 

Keterangan: 

R2 = Koefisien determinasi 

n = Jumlah data 

k = Jumlah variabel 

Hipotesis uji F adalah sebagai berikut : 

1) Tingkat signifikansi 0,05 

2) Derajat kebebasan untuk df pembilang : k-1 

3) Derajat kebebasan untuk df pembagi : n - k 

4) Uji satu sisi 

Kesimpulan pengujian : 

a) Apabila F hitung < F tabel, maka Ho tidak dapat ditolak 

b) Apabila F hitung > F tabel, maka Ho ditolak 

 

3.6.5 Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t) 

 Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen, yaitu lingkungan 

kerja fisik dan komunikasi antar-pribadi secara individual mempunyai pengaruh terhadap 

variabel dependen. Rumus uji t (Priyatno, 2008) adalah sebagai berikut : 

          β 
t hitung = ----------- 

                  SE (β) 
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Dimana :  

β  : koefisien regresi variabel independen 

Se (β) : standar error variabel independen 

Hipotesis uji t adalah sebagai berikut : 

 Ho : bi = 0, berarti independen bukan merupakn variabel penjelas yang 

signignifikan terhadap variabel dependen 

Ho : bi ≠ 0, berarti variabel tersebut merupakan variabel penjelas yang signifikan 

terhadap variabel dependen 

 Ho : -t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel : Tidak ada pengaruh antara variabel independen 

terhadap variabel dependen secara parsial. 

 Ha : - t hitung < - t tabel atau + t hitung > + t tabel : Ada pengaruh antara 

variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. 

Kriteria pengujian sebagai berikut : 

1) Tingkat signifikansi 0,05 

2) Derajat kebebasan df : n – k 

3) Uji dua sisi 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran umum obyek penelitian 

 PT. Dizamatra Powerindo adalah salah satu dari Priamanaya Group (Priamanaya) 

yang merupakan anak perusahaan dari PT. Priamanaya Djan International. Melalui 

perusahaan itu sendiri maupun beberapa anak perusahaan yang tergabung di dalamnya, 

Priamanaya memiliki diversifikasi usaha yang luas dan terintegrasi. 

PT. Dizamatra didirikan pada tanggal 15 juni 1994, berdasarkan akte notaris No. 27 

yang dibuat dihadapan notaris Triasasono, SH, notaris di jakarta. Akte pendirian telah 

mendapatkan pengesahan dari menteri kehakiman dengan surat keputusan tanggal 27 

Agustus 1994 No. C2-12.940.HT.01.01-Th 1994 

Bidang usaha  PT Dizamatra Powerindo adalah bidang penyediaan tenaga listrik, 

melaksanakan kegiatan usaha pembangkit tenaga listrik, pendistribusian dan bidang 

pertambangan batu bara. PT Dizamatra Powerindo mengoperasikan dan memproduksi 

batubara di area seluas 1.971 Hektar di Desa Kebur Kecamatan Merapi Barat Kabupaten 

Lahat Sumatera Selatan. 

Struktur organisasi PT. Dzamatra Powerindo dapat dilihat pada gambar 4.1 dibawah 

ini : 

 

 

 Pengaruh Lingkungan..., Dianto Murba Setyawan, Ma.-Ibs, 2011



52 
 

 
 

        Gambar 4.1

 

 

4.1.1 Visi dan Misi Perusahaan 

Visi PT. Dizamatra Powerindo :  

“Menjadi perusahaan yang professional dan handal di bidangnya”  

Misi PT. Dizamatra Powerindo : 

 Meningkatkan kepercayaan mitra kerja 
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 Konsolidasi ke dalam demi menigkatkan kinerja dan keprofesionalitasan 

sumber daya manusia yang dimiliki. 

 Senantiasa mengikuti perubahan  yang terjadi dan tanggap dalam mengambil 

langkah-langkah strategis. 

4.2 Analisis Hasil Pre-Test 

Keterangan : 

X1  :  Variabel X1, yaitu “Lingkungan Kerja Fisik” 

X2  :  Variabel X2, yaitu ”Komunikasi Antar-pribadi” 

Y  :  Variabel Y, yaitu “Motivasi” 

4.2.1  Uji Validitas Pre-Test 

Uji Validitas dan realibilitas ini diolah berdasarkan jawaban dari kuesioner yang 

diberikan kepada 30 orang karyawan PT. Dizamatra Powerindo Jakarta. Berikut tabel hasil 

pengolahan data yang diolah dengan program SPSS pada komputer: 

Tabel 4.1 

Uji Validitas Pre-Test (X1) 

    Skor total X1 

X11 Pearson Correlation .630(**) 

  Sig. (2-tailed) 0 

  N 30 

X12 Pearson Correlation .657(**) 

  Sig. (2-tailed) 0 

  N 30 

X13 Pearson Correlation .426(*) 

  Sig. (2-tailed) 0.019 

  N 30 
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X14 Pearson Correlation .730(**) 

  Sig. (2-tailed) 0 

  N 30 

X15 Pearson Correlation .829(**) 

  Sig. (2-tailed) 0 

  N 30 

X16 Pearson Correlation .712(**) 

  Sig. (2-tailed) 0 

  N 30 

X17 Pearson Correlation .872(**) 

  Sig. (2-tailed) 0 

  N 30 

X18 Pearson Correlation .641(**) 

  Sig. (2-tailed) 0 

  N 30 

X19 Pearson Correlation .463(**) 

 

Sig. (2-tailed) 0.01 

  N 30 

X10 Pearson Correlation .651(**) 

  Sig. (2-tailed) 0 

  N 30 

X111 Pearson Correlation .477(**) 

  Sig. (2-tailed) 0.008 

  N 30 

X112 Pearson Correlation .755(**) 

  Sig. (2-tailed) 0 

  N 30 

Total X1 Pearson Correlation 1 

  Sig. (2-tailed)   

  N 30 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa semua pernyataan pre-test tentang 

”Lingukngan Kerja Fisik”  yang ada didalam kuesioner yang disebarkan kepada responden 

adalah valid. Dibuktikan dengan nilai r hitung statistik yang lebih besar dari r tabel (r hitung 

> r tabel), dimana r tabel yaitu sebesar 0,361(signifikansi 0,05 dan n = 30). 

Tabel 4.2 

Uji Validitas Pre-Test (X2) 

    Skor totalX2 

X21 Pearson Correlation .690(**) 

  Sig. (2-tailed) 0 

  N 30 

X22 Pearson Correlation .766(**) 

  Sig. (2-tailed) 0 

  N 30 

X23 Pearson Correlation .654(**) 

  Sig. (2-tailed) 0 

  N 30 

X24 Pearson Correlation .766(**) 

  Sig. (2-tailed) 0 

  N 30 

X25 Pearson Correlation .680(**) 

  Sig. (2-tailed) 0 

  N 30 

X26 Pearson Correlation .436(*) 

  Sig. (2-tailed) 0.016 

  N 30 

X27 Pearson Correlation .689(**) 

  Sig. (2-tailed) 0 

  N 30 

X28 Pearson Correlation .743(**) 

  Sig. (2-tailed) 0 

  N 30 

Total X2 Pearson Correlation 1 

  Sig. (2-tailed)   

  N 30 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa semua pernyataan pada Pre-test tentang 

”Komunikasi Antar-pribadi”  yang ada didalam kuesioner yang disebarkan kepada 

responden adalah valid. Dibuktikan dengan nilai r hitung statistik yang lebih besar dari r 

tabel (r hitung > r tabel), dimana r tabel yaitu sebesar 0,361(signifikansi 0,05 dan n = 30). 

Tabel 4.3 

Uji Validitas Pre-Test (Y) 

    Skor total Y 

Y1 Pearson Correlation .829(**) 

  Sig. (2-tailed) 0 

  N 30 

Y2 Pearson Correlation .800(**) 

  Sig. (2-tailed) 0 

  N 30 

Y3 Pearson Correlation .655(**) 

  Sig. (2-tailed) 0 

  N 30 

Y4 Pearson Correlation .708(**) 

  Sig. (2-tailed) 0 

  N 30 

Y5 Pearson Correlation .708(**) 

  Sig. (2-tailed) 0 

  N 30 

Y6 Pearson Correlation .870(**) 

  Sig. (2-tailed) 0 

  N 30 

Y7 Pearson Correlation .829(**) 

  Sig. (2-tailed) 0 

  N 30 

Y8 Pearson Correlation .800(**) 

  Sig. (2-tailed) 0 

  N 30 

Y9 Pearson Correlation .651(**) 

  Sig. (2-tailed) 0 

  N 30 

Y10 Pearson Correlation .518(**) 

  Sig. (2-tailed) 0.003 

  N 30 

Total Y Pearson Correlation 1 

  Sig. (2-tailed)   

  N 30 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa semua pernyataan pada pre-test tentang 

”Motivasi”  yang ada di dalam kuesioner yang disebarkan kepada responden adalah valid. 

Dibuktikan dengan nilai r hitung statistik yang lebih besar dari r tabel (r hitung > r tabel), 

dimana r tabel yaitu sebesar 0,361(signifikansi 0,05 dan n = 30). 

4.2.2  Uji Reliabilitas Pre-Test 

Uji reliabilitas bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana pernyataan-pernyataan 

yang ada di dalam kuesioner pada saat pre-test  dapat dipercaya atau dapat diandalkan dan 

konsisten dari waktu ke waktu. Untuk uji reliabilitas penulis menggunakan alat bantu SPSS 

guna mendapatkan nilai alpha Cronbach. Nilai alpha Cronbach tiap variabel dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.4 

Uji Reliabilitas Pre-Test 

No Kode Variabel Alpha Cronbach (α) Reliabilitas 

1 Lingkungan Kerja Fisik 0,878 Reliabel 

2 Komunikasi Antar-pribadi 0,828 Reliabel 

3 Motivasi  0,899 Reliabel 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel lingkungan kerja fisik, 

komunikasi antar-pribadi, dan motivasi dalam pre-test adalah reliabel, hal ini dibuktikan 

dengan nilai alpha Cronbach masing-masing variabel berada diatas 0,6 (> 0,6). 
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4.3 Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian 

4.3.1 Karakteristik responden 

 Berdasarkan seluruh kuesioner yang dibagikan, ternyata seluruhnya dijawab secara 

lengkap. Sehingga diharapkan dari jawaban atas pernyataan yang diberikan tersebut dapat 

diperoleh gambaran yang sesungguhnya mengenai keadaan yang dialami oleh responden 

sesuai dengan fakta yang ada. 

 Analisis karakteristik responden dilakukan untuk mendeskripsikan karakteristik data 

individu masing-masing responden yang meliputi antara lain : jenis kelamin, status, usia, 

pendidikan terakhir, jumlah tanggungan keluarga, dan lama bekerja. 

   Pengelompokan responden berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel 4.5 

berikut : 

Tabel 4.5 

 
 

Gambar 4.2 

 
 

Jenis Kelamin Responden

23 54.8 54.8 54.8
19 45.2 45.2 100.0
42 100.0 100.0

Pria
Wanita
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

55%

45%

Jenis Kelamin

Pria

Wanita
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Berdasarkan tabel diatas  terlihat bahwa dari total 42 orang responden, responden 

yang memiliki jenis kelamin pria berjumlah sebanyak 23 orang atau 54,8 persen, sedangkan 

selebihnya sebanyak 19 orang atau 45,2 persen responden adalah berjenis kelamin wanita. 

Pengelompokan karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 4.6 

berikut ini : 

                                                          Tabel 4.6 

 
 
 

 
 
 

Gambar 4.3 

 
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa terdapat 3 orang atau 7,1 responden yang 

berusia dibawah 20 tahun, sebanyak 27 orang atau 64,3 persen responden berusia antara 20 

sampai dengan 35 tahun, sebanyak 11 orang atau 26,2 persen responden berusia antara 35 

sampai dengan 50 tahun, dan hanya 1 orang atau 2,44 persen responden yang berusia lebih 

dari 50 tahun. 

Usia Responden

3 7.1 7.1 7.1
27 64.3 64.3 71.4
11 26.2 26.2 97.6
1 2.4 2.4 100.0

42 100.0 100.0

<20
20-35
35-50
>50
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

7%

64%

26%

3%

Usia Responden

≤ 20 thn

20 - 35 thn

35 - 50 thn

≥ 50 thn
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Pengelompokan karakteristik responden berdasarkan status pernikahannya dapat 

dilihat pada tabel 4.7 berikut ini : 

                                                                      Tabel 4.7 

 
 
 
 

Gambar 4.4 

 
 
 
 

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa sebanyak 16 orang atau 38,1 persen 

responden telah berstatus menikah, sebanyak 26 orang atau 61,9 persen responden berstatus 

belum menikah. 

Pengelompokan karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir responden 

dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini : 

 

Status Responden

16 38.1 38.1 38.1
26 61.9 61.9 100.0
42 100.0 100.0

Menikah
Belum menikah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

38%

62%

Status Responden

Menikah

Belum menikah
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                                                         Tabel 4.8 

 
 

 
 
 
 

Gambar 4.5 

 
 

Berdasarkan tabel diatas terlihat sebanyak 5 orang atau 11,9 persen responden 

berpendidikan terakhir Diploma 3, sebanyak 33 orang atau 78,6 responden berpendidikan 

terakhir S1 (Sarjana), dan selebihnya sebanyak 4 orang atau 9,5 persen responden 

berpendidikan terakhir S2 (Pasca Sarjana). 

Pengelompokan karakteristik responden berdasarkan jumlah tanggungan responden 

dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini : 

 

 

 

Pendidikan Responden

5 11.9 11.9 11.9
33 78.6 78.6 90.5
4 9.5 9.5 100.0

42 100.0 100.0

D3
S1
S2
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

12%

79%

9%

Pendidikan Responden

D3

S1

S2
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         Tabel 4.9 

 
 
 
 
 

Gambar 4.6 

 

Tabel diatas memperlihatkan bahwa sebanyak 29 orang atau 69,0 persen responden 

tidak memiliki tanggungan seorang pun, sebanyak 12 orang atau 28,6 persen memiliki 

tanggungan antara satu sampai tiga orang, sebanyak 1 orang atau 2,4 persen responden 

memiliki tanggungan antara  empat hingga enam orang. 

Pengelompokan karakteristik responden berdasarkan lama bekerja responden dapat 

dilihat pada tabel 4.10 berikut ini : 

 

 

 

Jumlah Tanggungan Keluarga Responden

29 69.0 69.0 69.0
12 28.6 28.6 97.6
1 2.4 2.4 100.0

42 100.0 100.0

tidak ada
1-3 orang
4-6 orang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

60%
25%

13% 2%

Jumlah Tanggungan

Tidak ada

1 -3 orang

4 - 6 orang

≥ 6 orang
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Tabel 4.10 

 
 
 
 

Gambar 4.7 

 

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa hanya 3 orang atau 7,1 persen responden 

yang baru bekerja kurang dari 1 tahun, sebanyak 26 orang atau 61,9 persen responden 

bekerja selama 1 sampai 3 tahun, sebanyak 13 orang atau 31,00 persen responden bekerja 

selama 3 hingga lima tahun. 

4.3.2 Analisis Hasil Data Penelitian 

Keterangan : 

X1  :  Variabel X1, yaitu “Lingkungan Kerja Fisik” 

X2  :  Variabel X2, yaitu ”Komunikasi Antar-pribadi” 

Y  :  Variabel Y, yaitu “Motivasi” 

Lama Bekerja Responden

3 7.1 7.1 7.1
26 61.9 61.9 69.0
13 31.0 31.0 100.0
42 100.0 100.0

<1 tahun
1-3 tahun
3-5 tahun
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

7%

62%

31%

Lama Bekerja

≤ 1 thn

1 -3 thn

3 -5 thn
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4.3.2.1 Uji Validitas 

Uji Validitas dan realibilitas ini diolah berdasarkan jawaban dari kuisioner yang 

diberikan kepada 42 orang karyawan PT. Dizamatra Powerindo Jakarta. Berikut tabel hasil 

pengolahan data validitas : 

Table 4.11 

Uji Validitas (X1) 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa semua pernyataan tentang ”Lingkungan 

Kerja Fisik”  yang ada didalam kuesioner yang disebarkan kepada responden adalah valid. 

Dibuktikan dengan nilai r hitung statistik yang lebih besar dari r tabel (r hitung > r tabel), 

dimana r tabel yaitu sebesar 0,304 (signifikansi 0,05 dan n = 42). 

Tabel 4.12 

Uji Validitas (X2) 
    Skor total X2 

X21 Pearson Correlation .682(**) 

  Sig. (2-tailed) 0 

  N 42 

X22 Pearson Correlation .775(**) 

  Sig. (2-tailed) 0 

  N 42 

X23 Pearson Correlation .671(**) 

  Sig. (2-tailed) 0 

  N 42 

X24 Pearson Correlation .803(**) 

  Sig. (2-tailed) 0 

  N 42 

X25 Pearson Correlation .687(**) 

  Sig. (2-tailed) 0 

  N 42 

X26 Pearson Correlation .784(**) 

  Sig. (2-tailed) 0 

  N 42 

X27 Pearson Correlation .784(**) 

  Sig. (2-tailed) 0 

  N 42 

X28 Pearson Correlation .450(**) 

  Sig. (2-tailed) 0.003 

  N 42 

totalX2 Pearson Correlation 1 

  Sig. (2-tailed)   

  N 42 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa semua pernyataan tentang ”Komunikasi 

Antar-Pribadi”  yang ada didalam kuesioner yang disebarkan kepada responden adalah 

valid. Dibuktikan dengan nilai r hitung statistik yang lebih besar dari r tabel (r hitung > r 

tabel), dimana r tabel yaitu sebesar 0,304 (signifikansi 0,05 dan n = 42). 
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Tabel 4.13 

Uji Validitas (Y) 

    Skor total Y 

Y1 Pearson Correlation .800(**) 

  Sig. (2-tailed) 0 

  N 42 

Y2 Pearson Correlation .815(**) 

  Sig. (2-tailed) 0 

  N 42 

Y3 Pearson Correlation .670(**) 

  Sig. (2-tailed) 0 

  N 42 

Y4 Pearson Correlation .643(**) 

  Sig. (2-tailed) 0 

  N 42 

Y5 Pearson Correlation .685(**) 

  Sig. (2-tailed) 0 

  N 42 

Y6 Pearson Correlation .713(**) 

  Sig. (2-tailed) 0 

  N 42 

Y7 Pearson Correlation .800(**) 

  Sig. (2-tailed) 0 

  N 42 

Y8 Pearson Correlation .815(**) 

  Sig. (2-tailed) 0 

  N 42 

Y9 Pearson Correlation .600(**) 

  Sig. (2-tailed) 0 

  N 42 

Y10 Pearson Correlation .495(**) 

  Sig. (2-tailed) 0.001 

  N 42 

Totally Pearson Correlation 1 

  Sig. (2-tailed)   

  N 42 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa semua pernyataan tentang ”Motivasi”  

yang ada didalam kuesioner yang disebarkan kepada responden adalah valid. Dibuktikan 

dengan nilai r hitung statistik yang lebih besar dari r tabel (r hitung > r tabel), dimana r tabel 

yaitu sebesar 0,304 (signifikansi 0,05 dan n = 42). 
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4.3.2.2 Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana pernyataan-pernyataan 

yang ada di dalam kuesioner  dapat dipercaya atau dapat diandalkan dan konsisten dari 

waktu ke waktu. Untuk uji reliabilitas penulis menggunakan alat bantu SPSS guna 

mendapatkan nilai alpha Cronbach. Nilai alpha Cronbach tiap variabel dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini : 

 

Table 4.14 

Uji Reliabilitas 

No Kode Variabel Alpha Cronbach (α) Reliabilitas 

1 Lingkungan Kerja Fisik 0,774 Reliabel 

2 Komunikasi Antar-pribadi 0,855 Reliabel 

3 Motivasi  0,886 Reliabel 
 
 
 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel lingkungan kerja fisik, 

komunikasi antar-pribadi, dan motivasi dalam penelitian ini reliabel, hal ini dibuktikan 

dengan nilai alpha Cronbach masing-masing variabel berada diatas 0,6 (> 0,6). 

 

4.3.2.3 Uji Asumsi klasik 

A. Uji Normalitas 

Bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependent, 

variabel independent atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi 

yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati nomal. Uji yang digunakan adalah 

dengan menggunakan uji statistik kolmogorov-smirnov, dengan tingkat signifikansi (α) 
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sebesar 5%, maka apabila dari hasil perhitungan didapatkan tingkat signifikansi lebih dari 

5% (≥ 0,05) dapat dikatakan bahwa data terdistribusi normal, sebaliknya jika tingkat 

signifikansi (α) dibawah 5% (≤ 0,05) data tidak terdistribusi normal. Hasil pengolahan data 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini.  

 

Table 4.15 

 
 

 

 

Gambar 4.8 

 

Tests of Normality

.132 42 .065 .949 42 .058

.133 42 .059 .957 42 .117

.099 42 .200* .978 42 .600

Lingkungan Kerja
Fisik (X1)
Komunikasi
Antar-pribadi (X2)
Motivasi (Y)

Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

This is a lower bound of the true significance.*. 

Lilliefors Significance Correctiona. 
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Gambar 4.9 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari uji kolmogorov-

smirnov untuk variable lingkungan kerja fisik, komunikasi antar-pribadi, dan  motivasi 

berada diatas 0,05 (≥ 0,05) maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa data terdistribusi 

secara normal. 

B. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linear antar variabel 

independent dalam model regresi. multikolinearitas yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan melihat nilai inflation factor (VIF) pada model regresi. Menurut Santoso 

(2001), pada umumnya jika VIF lebih besar dari 5, maka variabel tersebut mempunyai 

persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya. Hasil perhitungan uji 

multikolinearitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Table 4.16 

Uji Multikolinearitas 

 
 

 
 

Coefficientsa

.590 1.694

.590 1.694

Lingkungan Kerja
Fisik (X1)
Komunikasi
Antar-pribadi (X2)

Model
1

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Motivasi (Y)a. 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai inflation factor (VIF) pada 

model regresi tidak ada yang berada diatas 5 (≤  5). Ini menunjukan bahwa diantara variabel 

tersebut tidak memiliki persoalan multikolinearitas. 

C. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan 

asumsi klasik heterokedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk 

semua pengamatan pada model regresi. Pada penelitian ini penulis menggunakan uji Park, 

yaitu meregresikan nilai residual (Lnei²) dengan masing-masing variabel dependent (LnX1 

dan LnX2). Hasil t hitung dari regresi nilai residual tersebut kemudian dibandingkan dengan 

t tabel. Jika -t tabel ≤ t hitung ≤ t table  maka dapat dikatakan tidak ada gejala 

heterokedastisitas, sedangkan nilai t tabel adalah sebesar 2,021 (df = 42-2=40 dan 

signifikansi 0,025). Hasil perhitungan regresi nilai residual dapat dilihat dalam tabel 

dibawah ini : 

 

 

 

 

 

Table 4.17 

Uji Heterokedastisitas (lnX1) 

 
 
 
 

Coefficientsa

.368 4.298 .086 .932
-2.817 3.211 -.137 -.877 .385

(Constant)
lnx1

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: lnei2a. 
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Table 4.18 

Uji Heterokedastisitas (ln X2) 

 
 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai t hitung dari nilai residual variabel 

X1 dan X2 berada diwilayah -2,021 ≤ -0,690 ≤ 2,021 dan -2,021 ≤ -1,986 ≤ 2,021. Maka 

dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya masalah heterokedastisitas pada model 

regresi. 

4.3.3 Pembahasan 

4.3.3.1 Hubungan Antara Variabel Lingkungan Kerja Fisik dan Komunikasi Antar-

Pribadi Dengan Variabel Motivasi. 

 Untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara variabel lingkungan kerja fisik 

dan komunikasi antar-pribadi dengan variabel motivasi, dapat dilihat dari tabel berikut ini : 

Tabel 4.19 

Adjusted R Square 

 

Coefficientsa

3.910 4.396 .890 .379
-5.371 3.224 -.255 -1.666 .104

(Constant)
lnx2

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: lnei2a. 

Model Summaryb

.763a .582 .560 .39113
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Komunikasi Antar-pribadi (X2),
Lingkungan Kerja Fisik (X1)

a. 

Dependent Variable: Motivasi (Y)b. 
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai adjusted R square sebesar 0,582 yang 

artinya adalah persentase sumbangan pengaruh variabel independen, yaitu lingkungan kerja 

fisik dan komunikasi antar-pribadi terhadap variabel dependen, yaitu motivasi  sebesar 

58,2%.  Sedangkan 41,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam 

model penelitian ini. 

4.3.3.2 Kontribusi Masing-masing Variabel Bebas Terhadap Variabel Terikatnya 

 Kontribusi variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya dapat dilihat melalui 

koefisien regresi hasil perhitungan menggunakan alat bantu SPSS. Berdasarkan angka-angka 

hasil koefisien tersebut maka dapat disusun kedalam sebuah persamaan regresi yang 

berbentuk sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2 

Dimana : a    = Konstanta 

b1 = Koefisien regresi X1 

b2 = Koefisien regresi X2 

 Hasil perhitungan regresi menggunakan SPSS sebagai alat bantu dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini : 
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Tabel 4.20 

Persamaan Regresi 

 
 
 
  

 Berdasarkan angka-angka koefisien dalam perhitungan regresi diatas, maka dapat 

disusun persamaan regresi sebagai berikut : 

Y = -0,776 + 0,810 X1 + 0,350 X2 

 Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 Nilai sebesar -0,776 menjelaskan bahwa tanpa adanya lingkungan kerja fisik 

(X1) yang baik dan komunikasi antar-pribadi (X2), maka motivasinya 

bernilai -0,776. 

 Koefisien lingkungan kerja fisik (X1) sebesar 0,810 artinya jika variabel 

independen lain nilainya tetap dan lingkungan kerja fisik mengalami 

kenaikan 1%, maka motivasi (Y) akan  meningkat sebesar 0,810. 

 Koefisien komunikasi antar-pribadi (X2) sebesar  0,350 artinya jika variabel 

independen lainya tetap dan komunikasi antar-pribadi mengalami kenaikan 

1%, maka motivasi akan meningkat sebesar 0,350. 

 

Coefficientsa

-.776 .616 -1.259 .215

.810 .208 .570 3.904 .000

.350 .208 .245 1.680 .101

(Constant)
Lingkungan Kerja
Fisik (X1)
Komunikasi
Antar-pribadi (X2)

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Motivasi (Y)a. 
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4.3.3.3 Pengujian Hipotesis 

 Sesuai dengan tujuan penelitian ini dimana ingin mengetahui apakah lingkungan 

kerja fisik dan komunikasi antar-pribadi mempunyai pengaruh terhadap motivasi karyawan 

di PT. Dizamatra Powerindo, baik secara simultan/bersama-sama maupun secara 

parsial/terpisah. Maka untuk menjawab tujuan penelitian menggunakan dua teknik 

pengujian hipotesis yaitu Uji F dan Uji t. 

4.3.3.4 Uji Koefisien Regresi Simultan (Uji F) 

 Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas dalam penelitian 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau serentak terhadap variabel terikatnya. 

Dalam penelitian ini uji F digunakan untuk mengetahui apakah lingkungan kerja fisik dan 

komunikasi antar-pribadi  memiliki pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap 

motivasi karyawan di PT. Dizamatra Powerindo. Untuk itu disusunlah hipotesa sebagai 

berikut : 

Ho :  lingkungan kerja fisik dan komunikasi antar-pribadi tidak memiliki pengaruh 

signifikan secara simultan terhadap motivasi di PT. Dizamatra Powerindo. 

Ha : lingkungan kerja fisik dan komunikasi antar-pribadi memiliki pengaruh signifikan 

secara simultan terhadap motivasi karyawan di PT. Dizamatra Powerindo. 

 

Hasil perhitungan uji F dengan alat bantu statistik dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini : 
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Tabel 4.21 

Uji F 

 
 
 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai F hitung adalah sebesar 27,122, nilai ini 

kemudian dibandingkan dengan nilai F tabel. Kriteria pengujian adalah : 

 Ho diterima jika F hitung < F tabel 

 Ho ditolak jika F hitung > Ftabel 

 Nilai F tabel dengan jumlah variable independent  adalah 2 dan Df (n-k-1) atau (42-

2-1) adalah 39, maka didapatkan nilai F tabel sebesar 3,238 (df 1=2, df2=39,dan a =5%). 

Dengan membandingkan nilai F hitung dengan F  tabel, maka dapat disimpulkan bahwa 

27,122 > 3,238 (Fhitung > F tabel) menunjukan bahwa Ho ditolak. Ho ditolak memiliki arti 

bahwa lingkungan kerja fisik dan komunikasi antar-pribadi memiliki pengaruh signifikan  

secara simultan terhadap motivasi di PT. Dizamatra Powerindo. 

4.3.3.5 Ujia Koefsisien Regresi Parsial (Uji t) 

 Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas dalam penelitian 

mempunyai pengaruh secara parsial atau terpisah terhadap variabel terikatnya. Dalam 

penelitian ini uji T digunakan untuk mengetahui apakah lingkungan kerja fisik dan 

komunikasi antar-pribadi memiliki pengaruh secara parsial terhadap motivasi karyawan di 

ANOVAb

8.298 2 4.149 27.122 .000a

5.966 39 .153
14.265 41

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Komunikasi Antar-pribadi (X2), Lingkungan Kerja Fisik (X1)a. 

Dependent Variable: Motivasi (Y)b. 
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PT. Dizamatra Powerindo. Sehingga disusunlah hipotesa yang terpisah antara variabel X1 

dan variabel X2 sebagai berikut : 

Ho   :  Lingkungan kerja fisik tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial 

terhadap motivasi di PT. Dizamatra Powerindo. 

Ha : Lingkungan kerja fisik memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap 

motivasi di PT. Dizamatra Powerindo. 

Ho :  Komunikasi antar-pribadi tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial 

terhadap motivasi di PT. Dizamatra Powerindo. 

Ha : Komunikasi antar-pribadi memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap 

motivasi di PT. Dizamatra Powerindo. 

 Hasil perhitungan uji T dengan alat bantu statistik dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini : 

 

Tabel 4.22 

Uji t 

 
 
 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai t hitung untuk variable lingkungan kerja 

fisik adalah sebesar 5,530 sedangkan untuk variabel komunikasi antar-pribadi adalah 

sebesar 1,289, nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai t tabel.  

Coefficientsa

-.776 .616 -1.259 .215

.810 .208 .570 3.904 .000

.350 .208 .245 1.680 .101

(Constant)
Lingkungan Kerja
Fisik (X1)
Komunikasi
Antar-pribadi (X2)

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Motivasi (Y)a. 
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 Df (n-k-1) adalah 39 dan signifikansi 0,05, maka didapatkan nilai t tabel sebesar 

2,023. 

 Jika t hitung berada diantara positif dan negatif t tabel (-t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel) 

maka Ho diterima, sebaliknya  

 Jika - t hitung < - t tabel atau + t hitung > + t tabel maka Ho ditolak. Nilai t tabel 

dengan tingkat signifikansi 95% (uji 2 sisi) 

 Dapat dilihat untuk variabel lingkungan kerja fisik, dengan membandingkan nilai t 

hitung dan t tabel maka dapat disimpulkan bahwa 3,904 > 2,023 (+ t hitung > + t tabel) yang 

menunjukan bahwa Ho ditolak. Ho ditolak mempunyai arti bahwa secara parsial lingkungan 

kerja fisik memiliki pengaruh signifikan terhadap motivasi di PT. Dizamatra Powerindo. 

 Sedangkan untuk variabel komunikasi antar-pribadi, dengan membandingkan nilai t 

hitung dan t tabel maka dapat disimpulkan bahwa 1,680 < 2,023 ( t hitung <  t tabel) yang 

menunjukan bahwa Ho tidak dapat ditolak. Ho tidak dapat ditolak mempunyai arti bahwa 

secara parsial komunikasi antar-pribadi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

motivasi di PT. Dizamatra Powerindo. 

 

4.4 Implikasi Manajerial 

 Setelah peneliti selesai melakukan proses pengolahan data serta analisis data, peneliti 

juga ingin memberikan gambaran lebih jelas akan manfaat penelitian ini ke dalam  implikasi 

manajerialnya.  
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Pada analisa tambahan ini penulis akan menggunakan data pada hasil regresi. 

Mengapa komunikasi antar-pribadi tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap 

motivasi kerja karyawan. Hal ini menunjukan adanya beberapa kemungkinan, yaitu : 

 Terkait dengan teori hierarki kebutuhan Maslow, dilihat bahwa mayoritas 

dari responden lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan fisik dan biologis, 

antara lain rasa lapar, haus, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan jasmani 

lain. 

 Dilihat dari data karakteristik responden di atas, bahwa mayoritas dari 

karyawan di PT. Dizamatra Powerindo sebagai responden berusia 20 – 35 

tahun , yang tergolong karyawan muda dan produktif. Maka penulis 

menyimpulkan bahwa kebutuhan mereka belum sampai pada kebutuhan akan 

sosial (affiliation or acception needs),  kebutuhan akan penghargaan (esteem 

or status needs), dan kebutuhan aktualisasi diri (self actualization). 

Selanjutnya penulis akan menggunakan data pada peringkat pernyataan berdasarkan 

rata-rata jawaban responden, namun hanya variabel lingkungan kerja fisik yang terbukti 

memiliki pengaruh signifikan terhadap motivasi. Berikut tabel hasil pemeringkatan rata-rata 

tiap pernyataan : 

Tabel 4.23 

Peringkat Pernyataan 

Pertanyaan Rata-rata Peringkat 

Pewarnaan dinding di tempat kerja anda sudah 

sesuai untuk mendukung anda bekerja. 
4.14 

1 

Sirkulasi udara yang ada di tempat kerja anda, 

memberikan kenyamanan kerja. 
4.14 

1 
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Keamanan di tempat kerja merupakan hal yang 

diperhatikan. 
4.12 

2 

Dekorasi desain tempat kerja anda sudah sesuai 

untuk mendukung pekerjaan anda. 
3.95 3 

Anda merasa terganggu dalam bekerja dengan 

pewarnaan di sekitar tempat kerja anda. 
3.86 

4 

Pertukaran udara di tempat kerja anda teratur. 3.83 
5 

Dekorasi desain di tempat kerja mempengaruhi 

pekerjaan anda. 
3.83 5 

Terdapat kebisingan di tempat anda bekerja. 3.81 
6 

Cahaya lampu yang terang diperlukan di tempat 

bekerja. 
3.52 

7 

Keamanan di tempat kerja diperlukan sehingga 

anda merasa terlindungi. 
3.29 8 

Penerangan lampu di tempat kerja anda cukup 

terang untuk membantu anda dalam bekerja. 
3.10 9 

Avarage value variable lingkungan kerja fisik 3,78 

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden seluruhnya sudah 

setuju dengan masing-masing pernyataan, karena rata-rata tiap pernyataan berada diatas 3 

sebagai standar penilaian minimum setuju. Rata-rata keseluruhan jawaban responden pada 

variabel lingkungan kerja fisik adalah sebesar 3,78. Walaupun umumnya responden telah 

setuju dengan masing-masing pernyataan, dari dua belas indikator penyataan ternyata 

terdapat tiga  pernyataan yang nilainya berada dibawah rata-rata keseluruhan. 
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Yang perlu mendapatkan perhatian adalah ketiga indikator pernyataan yang masih 

berada dibawah rata-rata. Diantaranya adalah pernyataan mengenai cahaya yang terang di 

perlukan di tempat kerja yang memperoleh rata-rata 3.52, keamanan di tempat kerja 

diperlukan sehingga anda merasa terlindungi yang memperoleh rata-rata 3,29, dan  

penerangan di tempat kerja anda cukup terang untuk membantu anda dalam bekerja yang 

memperoleh rata-rata sebesar 3,10. 

Cahaya lampu yang terang di tempat kerja tidak sangat dibutuhkan dikarenakan 

sebagian besar kegiatan kerja dilakukan di siang hari dan cahaya matahari masuk cukup 

banyak sehingga sudah dapat menerangi ruangan kerja bila keadaan cuaca di luar 

mendukung. Tetapi bila keadaan cuaca di luar tidak mendukung sehingga menghalangi 

cahaya matahari maka penerangan lampu di tempat kerja belum cukup baik untuk 

membantu melakukan kegiatan pekerjaan. Perusahaan sebaiknya memperhatikan dari sistem 

penerangan yang ada, faktor cuaca dapat menutupi cahaya matahari sehingga cahaya yang 

masuk berkurang, maka perlu adanya sumber cahaya buatan, berupa lampu baik yang ada di 

langit-langit ataupun yang ada di meja kerja yang cukup terang dimana cahayanya dapat 

merata ke seluruh tempat kerja. Keamanan di tempat kerja bukan merupakan hal yang 

terlalu penting untuk diperhatikan karena perusahaan telah memiliki sistem keamanan yang 

cukup baik untuk melindungi karyawannya, misalnya dengan adanya jumlah SATPAM 

yang memadai baik eksternal maupun internal dan ID card untuk dapat mengakses masuk 

ke dalam ruangan kerja. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada penelitian mengenai “Pengaruh 

Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik dan Komunikasi Antar-Pribadi terhadap Motivasi” maka 

dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Lingkungan kerja fisik secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap 

motivasi di PT. Dizamatra Powerindo. 

2. Komunikasi antar-pribadi secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap motivasi di PT. Dizamatra Powerindo. 

3. Lingkungan kerja fisik dan komunikasi antar-pribadi memiliki pengaruh 

signifikan  secara simultan terhadap motivasi di PT. Dizamatra Powerindo. 

4. Dari kedua variabel tersebut, variabel lingkungan kerja fisik adalah variabel yang 

paling dominan berpengaruh terhadap motivasi karena variabel komunikasi 

antar-pribadi ternyata tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap motivasi di 

PT. Dizamatra Powerindo. 

5. Mayoritas dari responden lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan fisik dan 

biologis dan mayoritas dari karyawan di PT. Dizamatra Powerindo sebagai 

responden berusia 20 – 35 tahun yangtergolong karyawan muda dan produktif. 

Maka penulis menyimpulkan bahwa kebutuhan mereka belum sampai pada 

kebutuhan akan sosial (affiliation or acception needs),  kebutuhan akan 
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penghargaan (esteem or status needs), dan kebutuhan aktualisasi diri (self 

actualization). 

6. Dilihat dari pernyataan lingkungan kerja fisik bahwa rata-rata jawaban responden 

seluruhnya sudah setuju dengan masing-masing pernyataan, karena rata-rata tiap 

pernyataan berada diatas 3 sebagai standar penilaian minimum setuju. 

7. Dari dua belas indikator penyataan lingkungan kerja fisik ternyata terdapat tiga  

pernyataan yang nilainya berada dibawah rata-rata keseluruhan, yaitu cahaya 

lampu yang terang diperlukan di tempat bekerja, keamanan di tempat kerja 

diperlukan sehingga anda merasa terlindungi, dan penerangan lampu di tempat 

kerja anda cukup terang untuk membantu anda dalam bekerja. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data serta kesimpulan telah diuraikan, maka 

saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

5.2.1   Bagi Para Akademisi 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanya terbatas di Direktorat GA, akunting 

dan administrasi saja, maka peneliti menyarankan bagi peneliti lain yang ingin meneliti 

mengenai lingkungan kerja fisik dan komunikasi antar-pribadi dapat dilakukan pada 

cakupan yang lebih luas lagi agar dapat lebih mendalami sisi bagaimana pengaruh 

lingkungan kerja fisik dan komunikasi antar-pribadi terhadap motivasi di suatu perusahaan. 
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5.2.2 Bagi PT. Dizamatra Powerindo. 

1. Dari hasil penelitian di atas bahwa lingkungan kerja fisik merupakan variabel yang 

memiliki pengaruh terhadap motivasi kerja karyawan. Hendaknya PT. Dizamatra 

Powerindo harus terus melakukan upaya semaksimal mungkin untuk memperhatikan 

keadaan dari lingkungan kerja fisik demi terciptanya motivasi kerja karyawan, 

dimana diharapkan dengan meningkatnya motivasi kerja karyawan dapat 

memberikan keuntungan tersendiri bagi PT. Dizamatra Powerindo. 

2. Komunikasi antar-pribadi meskipun tidak mempengaruhi secara signifikan tetapi 

hendaknya PT. Dizamatra Powerindo harus tetap memperhatikannya karena, 

misalnya dengan cara sering melakukan kegiatan outbound, family gathering dan 

lain-lain. Sehingga dengan dengan demikian motivasi kerja karyawan dapat lebih 

ditingkatkan lagi. 
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Lampiran 1 

Lembar Kuesioner 
 

Saya mahasiswa STIE Indonesia Banking School sedang mengadakan penelitian untuk skripsi 

saya. Dengan ini saya meminta kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk meluangkan waktu mengisi 

kuesioner di bawah ini. Atas kesediaan dan waktunya saya ucapkan terimakasih. 

I. Identitas Responden 

Cara mengisi kuisioner adalah dengan memberi tanda centang (√) pada pilihan anda. 

1) Jenis kelamin :   

    Pria Wanita 

2) Status : 

    Menikah     Belum menikah     Duda/Janda 

 

3) Usia : 

   ≤ 20 tahun     20 – 35 tahun     35 – 50 tahun    ≥ 50 tahun 

 

4) Pendidikan terakhir : 

    SMA/SMK     D3     S1     S2 

 

5) Jumlah tanggungan keluarga : 

    Tidak ada     1 – 3 orang     4 – 6 orang     ≥ 6 orang 

 

6) Berapa lama anda bekerja di perusahaan ini : 

    ≤ 1 tahun     1 – 3 tahun     3 -5 tahun     ≥ 5 tahun 

 

Berikut ini terdapat beberapa pernyataan mengenai variable Lingkungan kerja fisik. 

Pengukuran kuesioner ini menggunakan skala Likert dengan skala 1-4, keterangan : 

Sangat Setuju (ST)  : 5 

Setuju (S)   : 4 

Netral     : 3 

Tidak Setuju (TS)  : 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) : 1 
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II. Lingkungan kerja fisik 

  Pertanyaan STS TS N S ST 

Keamanan      

Keamanan di tempat kerja diperlukan 

sehingga anda merasa terlindungi. 

     

Keamanan di tempat kerja merupakan 

hal yang diperhatikan. 

     

Dekorasi di tempat kerja      

Dekorasi desain di tempat kerja 

mempengaruhi pekerjaan anda. 

     

Dekorasi desain tempat kerja anda 

sudah sesuai untuk mendukung 

pekerjaan anda. 

     

Tata warna di tempat kerja      

Pewarnaan dinding di tempat kerja 

anda sudah sesuai untuk mendukung 

anda bekerja. 

     

Anda merasa terganggu dalam bekerja 

dengan pewarnaan di sekitar tempat 

kerja anda. 

     

Penerangan di tempat kerja      

Cahaya lampu yang terang diperlukan 

di tempat bekerja. 

     

Penerangan lampu di tempat kerja anda 

cukup terang untuk membantu anda 

dalam bekerja. 

     

Sirkulasi udara di tempat kerja      

Pertukaran udara di tempat kerja anda 

teratur. 
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Sirkulasi udara yang ada di tempat 

kerja anda, memberikan kenyamanan 

kerja. 

     

Kebisingan di tempat kerja      

Terdapat kebisingan di tempat anda 

bekerja. 

     

Tingkat kebisingan di tempat kerja 

anda tidak mengganngu ketenangan dan 

konsentrasi anda selama anda bekerja. 

     

 

III. Komunikasi antar-pribadi 

  Pertanyaan STS TS N S ST 

Kasih sayang      

Anda memberikan perhatian dan 

kepekaan terhadap masalah yang di 

hadapi rekan kerja anda 

     

Perhatian dan kepekaan terhadap 

masalah yang diberikan rekan kerja 

membantu anda menjalankan pekerjaan 

anda. 

     

Diikutsertakan      

Ide dan pendapat anda dihargai dan di 

tindak lanjuti oleh peruhaan. 

     

Masalah pekerjaan rekan anda sering  

diskusikan dengan rekan anda. 

     

Kontrol      

Anda selalu bersikap positif dalam 

menerima masukan dari rekan atau 

atasan anda. 
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Perbedaan persepsi dengan rekan kerja 

tidak mempengaruhi anda dalam  

melakukan pekerjaan anda. 

     

Komunikasi lisan & Tertulis      

Anda lebih sering melakukan 

komunikasi secara lisan dibandingkan 

tertulis terhadap rekan kerja anda. 

     

Anda merasa lebih nyaman saat 

berkomunikasi secara lisan 

dibandingkan tertulis. 

     

 

IV. Motivasi 

  Pertanyaan STS TS N S ST 

Fisik      

Gaji, tunjangan dan bonus yang 

diberikan dapat memenuhi kebutuhan 

fisik anda (makanan, pakaian, dan 

tempat tinggal). 

     

Kelancaran pembayaran gaji, 

tunjangan, dan bonus anda terjamin tiap 

bulannya. 

     

Keamanan      

Keamanan saya dalam bekerja selalu 

diperhatikan dengan memberikan 

jaminan kesehatan. 

     

Atasan/pimpinan anda dapat 

menciptakan suasana kerja yang 

mendukung kelangsungan pekerjaan 

anda di perusahaan. 
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Sosial       

Perusahaan selalu menghargai ide dan 

pendapat anda. 

     

Lingkungan sosial di lungkungan kerja 

anda membuat anda dan perusahaan 

saling memiliki. 

     

Penghargaan      

Prestasi kerja anda dihargai dengan 

baik oleh perusahaan. 

     

Lamanya anda mengabdi dan bekerja, 

mendapatkan perhatian dari perusahaan 

berupa kenaikan gaji/bonus/berupa 

penghargaan (reward). 

     

Aktualisasi diri      

Anda berusaha memberikan yang 

terbaik bagi perusahaan dengan harapan 

agar karir anda dapat meningkat sesuai 

harapan anda. 

     

Pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh 

perusahaan sangat membantu anda 

dalam pengembangan potensi diri anda. 
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Lampiran 2 

Uji Heterokedastisitas 

 

 
Regression 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Variables Entered/Removedb

lnX1a . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: lnei2b. 

Model Summary

.137a .019 -.006 2.31331
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), lnx1a. 

ANOVAb

4.120 1 4.120 .770 .385a

214.056 40 5.351
218.177 41

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), lnx1a. 

Dependent Variable: lnei2b. 

Coefficientsa

.368 4.298 .086 .932
-2.817 3.211 -.137 -.877 .385

(Constant)
lnx1

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: lnei2a. 
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Variables Entered/Removedb

lnX2a . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: lnei2b. 

Model Summary

.255a .065 .042 2.25843
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), lnx2a. 

ANOVAb

14.157 1 14.157 2.776 .104a

204.020 40 5.100
218.177 41

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), lnx2a. 

Dependent Variable: lnei2b. 

Coefficientsa

3.910 4.396 .890 .379
-5.371 3.224 -.255 -1.666 .104

(Constant)
lnx2

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: lnei2a. 
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Lampiran 3 

Data Responden dan Persamaan Regresi 

 

 
Frequency Table 
 

 

 

 

 

 

Jenis Kelamin Responden

23 54.8 54.8 54.8
19 45.2 45.2 100.0
42 100.0 100.0

Pria
Wanita
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Status Responden

16 38.1 38.1 38.1
26 61.9 61.9 100.0
42 100.0 100.0

Menikah
Belum menikah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Usia Responden

3 7.1 7.1 7.1
27 64.3 64.3 71.4
11 26.2 26.2 97.6
1 2.4 2.4 100.0

42 100.0 100.0

<20
20-35
35-50
>50
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Pendidikan Responden

5 11.9 11.9 11.9
33 78.6 78.6 90.5
4 9.5 9.5 100.0

42 100.0 100.0

D3
S1
S2
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Jumlah Tanggungan Keluarga Responden

29 69.0 69.0 69.0
12 28.6 28.6 97.6
1 2.4 2.4 100.0

42 100.0 100.0

tidak ada
1-3 orang
4-6 orang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Persamaan Regresi 

 
 
 
 

 

Lama Bekerja Responden

3 7.1 7.1 7.1
26 61.9 61.9 69.0
13 31.0 31.0 100.0
42 100.0 100.0

<1 tahun
1-3 tahun
3-5 tahun
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Coefficientsa

-.776 .616 -1.259 .215

.810 .208 .570 3.904 .000

.350 .208 .245 1.680 .101

(Constant)
Lingkungan Kerja
Fisik (X1)
Komunikasi
Antar-pribadi (X2)

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Motivasi (Y)a. 
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Lampiran 4 

Peringkat Pernyataan 
 

Pertanyaan Rata-rata Peringkat 

Pewarnaan dinding di tempat kerja anda sudah 

sesuai untuk mendukung anda bekerja. 
4.14 

1 

Sirkulasi udara yang ada di tempat kerja anda, 

memberikan kenyamanan kerja. 
4.14 

1 

Keamanan di tempat kerja merupakan hal yang 

diperhatikan. 
4.12 

2 

Dekorasi desain tempat kerja anda sudah sesuai 

untuk mendukung pekerjaan anda. 
3.95 3 

Anda merasa terganggu dalam bekerja dengan 

pewarnaan di sekitar tempat kerja anda. 
3.86 

4 

Pertukaran udara di tempat kerja anda teratur. 3.83 
5 

Dekorasi desain di tempat kerja mempengaruhi 

pekerjaan anda. 
3.83 5 

Terdapat kebisingan di tempat anda bekerja. 3.81 
6 

Cahaya lampu yang terang diperlukan di tempat 

bekerja. 
3.52 

7 

Keamanan di tempat kerja diperlukan sehingga 

anda merasa terlindungi. 
3.29 8 

Penerangan lampu di tempat kerja anda cukup 

terang untuk membantu anda dalam bekerja. 
3.10 9 

Avarage value variable lingkungan kerja fisik 3,78 
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Lampiran 5 

Uji Mulitkolinieritas 

 

 
Regression 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

Variables Entered/Removedb

Komunika
si
Antar-priba
di (X2),
Lingkunga
n Kerja
Fisik (X1)

a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Motivasi (Y)b. 

Coefficientsa

.590 1.694

.590 1.694

Lingkungan Kerja
Fisik (X1)
Komunikasi
Antar-pribadi (X2)

Model
1

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Motivasi (Y)a. 

Collinearity Diagnosticsa

2.990 1.000 .00 .00 .00
.006 22.119 1.00 .21 .15
.004 27.327 .00 .79 .85

Dimension
1
2
3

Model
1

Eigenvalue
Condition

Index (Constant)

Lingkungan
Kerja Fisik

(X1)

Komunikasi
Antar-pribadi

(X2)

Variance Proportions

Dependent Variable: Motivasi (Y)a. 
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Lampiran 6 

Uji Normalitas 

 

 

 
 

 

Tests of Normality

.132 42 .065 .949 42 .058

.133 42 .059 .957 42 .117

.099 42 .200* .978 42 .600

Lingkungan Kerja
Fisik (X1)
Komunikasi
Antar-pribadi (X2)
Motivasi (Y)

Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

This is a lower bound of the true significance.*. 

Lilliefors Significance Correctiona. 
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Lampiran 7 

Uji Validitas 

 

Correlations

1 .632** .523** .451** .517** .379* 1.000** .632** .243 .239 .800**
.000 .000 .003 .000 .013 .000 .000 .120 .127 .000

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
.632** 1 .493** .364* .359* .439** .632** 1.000** .359* .224 .815**
.000 .001 .018 .020 .004 .000 .000 .019 .154 .000

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
.523** .493** 1 .478** .238 .556** .523** .493** .211 .270 .670**
.000 .001 .001 .129 .000 .000 .001 .179 .084 .000

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
.451** .364* .478** 1 .593** .552** .451** .364* .334* .179 .643**
.003 .018 .001 .000 .000 .003 .018 .031 .257 .000

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
.517** .359* .238 .593** 1 .617** .517** .359* .484** .316* .685**
.000 .020 .129 .000 .000 .000 .020 .001 .041 .000

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
.379* .439** .556** .552** .617** 1 .379* .439** .451** .377* .713**
.013 .004 .000 .000 .000 .013 .004 .003 .014 .000

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
1.000** .632** .523** .451** .517** .379* 1 .632** .243 .239 .800**
.000 .000 .000 .003 .000 .013 .000 .120 .127 .000

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
.632** 1.000** .493** .364* .359* .439** .632** 1 .359* .224 .815**
.000 .000 .001 .018 .020 .004 .000 .019 .154 .000

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
.243 .359* .211 .334* .484** .451** .243 .359* 1 .494** .600**
.120 .019 .179 .031 .001 .003 .120 .019 .001 .000

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
.239 .224 .270 .179 .316* .377* .239 .224 .494** 1 .495**
.127 .154 .084 .257 .041 .014 .127 .154 .001 .001

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
.800** .815** .670** .643** .685** .713** .800** .815** .600** .495** 1
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

Y9

Y10

totaly

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 totaly

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Correlations

1 .295 .089 .404** .347* .170 .400** .417** .196 .278 .182 .624**
.058 .575 .008 .024 .283 .009 .006 .213 .075 .248 .000

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
.295 1 .103 .150 .255 -.013 .451** .141 .108 .123 .203 .488**
.058 .517 .344 .103 .933 .003 .373 .494 .439 .197 .001

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
.089 .103 1 .488** .239 .098 .040 .009 -.248 -.242 .180 .276
.575 .517 .001 .128 .538 .802 .954 .113 .122 .253 .077

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
.404** .150 .488** 1 .578** .311* .229 .160 .054 .379* .146 .619**
.008 .344 .001 .000 .045 .144 .310 .736 .013 .357 .000

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
.347* .255 .239 .578** 1 .296 .283 .281 .429** .347* .234 .691**
.024 .103 .128 .000 .057 .070 .072 .005 .024 .137 .000

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
.170 -.013 .098 .311* .296 1 .278 .426** .285 .324* .247 .540**
.283 .933 .538 .045 .057 .075 .005 .067 .037 .114 .000

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
.400** .451** .040 .229 .283 .278 1 .494** .211 .438** .415** .726**
.009 .003 .802 .144 .070 .075 .001 .179 .004 .006 .000

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
.417** .141 .009 .160 .281 .426** .494** 1 .270 .138 .163 .587**
.006 .373 .954 .310 .072 .005 .001 .084 .384 .302 .000

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
.196 .108 -.248 .054 .429** .285 .211 .270 1 .434** .069 .460**
.213 .494 .113 .736 .005 .067 .179 .084 .004 .663 .002

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
.278 .123 -.242 .379* .347* .324* .438** .138 .434** 1 .299 .560**
.075 .439 .122 .013 .024 .037 .004 .384 .004 .054 .000

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
.182 .203 .180 .146 .234 .247 .415** .163 .069 .299 1 .515**
.248 .197 .253 .357 .137 .114 .006 .302 .663 .054 .000

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
.624** .488** .276 .619** .691** .540** .726** .587** .460** .560** .515** 1
.000 .001 .077 .000 .000 .000 .000 .000 .002 .000 .000

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X11

X12

X13

X14

X15

X16

X17

X18

X19

X10

X111

totalx1

X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X10 X111 totalx1

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Correlations

1 .511** .402** .523** .440** .312* .312* .216 .682**
.001 .008 .000 .004 .044 .044 .170 .000

42 42 42 42 42 42 42 42 42
.511** 1 .562** .526** .389* .518** .518** .296 .775**
.001 .000 .000 .011 .000 .000 .057 .000

42 42 42 42 42 42 42 42 42
.402** .562** 1 .412** .273 .486** .486** .166 .671**
.008 .000 .007 .080 .001 .001 .293 .000

42 42 42 42 42 42 42 42 42
.523** .526** .412** 1 .617** .551** .551** .232 .803**
.000 .000 .007 .000 .000 .000 .139 .000

42 42 42 42 42 42 42 42 42
.440** .389* .273 .617** 1 .396** .396** .226 .687**
.004 .011 .080 .000 .009 .009 .150 .000

42 42 42 42 42 42 42 42 42
.312* .518** .486** .551** .396** 1 1.000** .315* .784**
.044 .000 .001 .000 .009 .000 .042 .000

42 42 42 42 42 42 42 42 42
.312* .518** .486** .551** .396** 1.000** 1 .315* .784**
.044 .000 .001 .000 .009 .000 .042 .000

42 42 42 42 42 42 42 42 42
.216 .296 .166 .232 .226 .315* .315* 1 .450**
.170 .057 .293 .139 .150 .042 .042 .003

42 42 42 42 42 42 42 42 42
.682** .775** .671** .803** .687** .784** .784** .450** 1
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .003

42 42 42 42 42 42 42 42 42

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X21

X22

X23

X24

X25

X26

X27

X28

totalX2

X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 totalX2

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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