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ABSTRACT 

The purpose of this research is to study about work environment, salary, motivation, and 
job satisfaction. This study is to analyzes the influence of work environment and salary on 
motivation and the effect of job satisfaction. The object of this research is Indonesia Tourism 
Development Corporation (Persero). The population in this study were all permanent employee 
that working more than one year that consist of 117 people, the total of the respondents are 91 in 
Indonesia Tourism Development Corporation (Persero). This research use questionnaire to collect 
data from respondents. All data analyzed using Partial Least Square (PLS) with Smart PS 3.0 
software. The result of this research shows that work enviroment and salary have significant 
influence on motivation and motivation have significant influence on Job satisfaction. 

Keywords : Work Enviroment, Salary, Motivation, and Job Satisfaction 

1. PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 
 

Perkembangan kehidupan masyarakat di dunia semakin pesat dan isu globalisasi menjadi 
suatu perhatian masyarakat dunia untuk menyikapinya. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, 
diperlukan upaya untuk meningkatkan keunggulan kompetitif suatu negara, salah satu cara untuk 
meningkatkan keunggulan kompetitif tersebut ialah dengan cara meningkatkan sumber daya 
manusia yang berkualitas, memiliki kompetensi, sehat jasmani & rohani dan menguasai teknologi 
& informasi. Penguatan kualitas sumber daya manusia tersebut diperlukan baik pada 
organisasi/lembaga publik, swasta dan lainnya. 

jumlah BUMN yang cukup banyak di Indonesia memang menghasilkan lapangan kerja 
besar untuk sumber daya manusia yang ada di Indonesia, berdasarkan data yang tertulis pada 
http://bumn.go.id/ adanya jumlah BUMN di Indonesia, pada tahun 2015 terdapat 118 BUMN yang 
tersebar hampir di semua sektor usaha. Dalam semua sektor dibutuhkan adanya sumber daya 
manusia guna mendukung keberhasilan tujuan dari organisasi. Sumber daya manusia yang ada 
pada BUMN tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Kenaikan jumlah SDM tersebut terjadi 
karena BUMN mengadakan banyaknya recruitment pada beberapa sektor. Salah satu BUMN yang 
ada di Indonesia yang sedang melakukan recruitment adalah Indonesia Tourism Development 
Corporation (Persero) yang merupakan salah satu BUMN yang bergerak pada bidang 
pengembang dan pengelola pariwisata. Menurut informasi yang peneliti dapatkan bahwa BUMN ini 
sedang melakukan reinventing. Perekrutan pegawai baru yang dilakukan bertujuan untuk mengisi 
kekosongan formasi sesuai kebutuhan masing-masing bagian dan untuk kebutuhan 
pengembangan perusahaan. Kemudian employee turnover pada perusahaan ini berjumlah 0 atau 
tidak ada pegawai yang resign untuk bekerja ke perusahaan lain. Menurut berita yang tertulis pada 
(http://www.itdc.co.id/) hal tersebut menunjukkan perusahaan memiliki lingkungan kerja yang 
nyaman dengan tingkat kompensansi yang memadai. 

Salah satu cara mempertahankan sumber daya manusia ialah dengan melihat hal-hal yang 
mempengaruhi kepuasan kerja dari karyawan tersebut, karena kepuasan sangat berpengaruh 
penting terhadap tujuan organisasi, apabila mereka puas dengan pekerjaannya maka mereka 
akan melakukan yang terbaik untuk pekerjaannya. Kepuasan kerja dapat tercipta karena di dasari 
oleh sebuah motivasi dari seseorang. Pernyataan tersebut didukung oleh teori motivasi dari 
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Herzberg bahwa variabel gaji dan lingkungan kerja termasuk dalam higiene faktor, yang 
merupakan sekelompok motivator menyebabkan tingkat kepuasan kerja (Mathis dan Jackson, 
2004). Menurut Wursanto (Handaru et al, 2013) lingkungan kerja merupakan variabel yang 
mempunyai pengaruh cukup besar terhadap motivasi kerja karyawan. Dalam penelitiannya (Jain & 
Kaur, 2014) mengemukakan bahwa lingkungan kerja dapat menyambungkan hubungan sosial di 
tempat kerja dan dapat menjaga hubungan antara rekan kerja, atasan dan organisasi. Selain itu 
lingkungan kerja yang kondusif akan mendorong dan meningkatkan gairah kerja karyawan 
sehingga kepuasan kerja karyawan dapat diperoleh (Handaru et al, 2013). Hal terkait lainnya 
dengan motivasi ialah gaji. Dessler dalam Umar (2012) menegaskan bahwa uang adalah faktor 
utama yang menggerakkan motivasi seseorang untuk berprestasi. Motivasi yang kuat merupakan 
suatu dorongan dalam diri pegawai untuk mengerjakan suatu tugas dengan sebaik-baiknya guna 
mencapai tujuan kepuasan pegawai (Anggraeni, 2011). Imran et al. (2014) menyatakan bahwa 
kepuasan kerja menggambarkan bagaimana seseorang senang dengan pekerjaannya. 

1.2 Perumusan Masalah 

 

1. Apakah lingkungan kerja memiliki pengaruh positif terhadap motivasi pegawai Indonesia 
Tourism Development Corporation (Persero)? 

2. Apakah gaji memiliki pengaruh positif terhadap motivasi pegawai Indonesia Tourism 
Development Corporation (Persero)? 

3. Apakah motivasi memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan kerja pegawai Indonesia 
Tourism Development Corporation (Persero)? 

2. Landasan Teori 
 

2.1 Lingkungan Kerja 
 

Lingkungan kerja menurut Nitisemito (Arianto, 2013) adalah segala sesuatu yang ada di 
sekitar pekerja dan dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang 
dibebankan. Sedangkan menurut Jain dan Kaur (2014) lingkungan kerja merupakan keterlibatan 
semua aspek yang dapat mempengaruhi fisik dan mental dari seorang karyawan. 

2.2 Gaji 

  Menurut Gaol (2014) gaji adalah pembayaran yang diberikan perusahaan tiap bulan. Ada 
atau tidaknya prestasi, tetapi akan tetap diberikan/dibayar pada setiap bulannya. Sedangkan Rivai 
et al (2014) mendefinisikan gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan 
sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan yang memberikan 
sumbangan tenaga dan pikiran dalam mencapai tujuan perusahaan. Atau, dapat juga dikatakan 
sebagai bayaran tetap yang diterima seseorang dari keanggotaannya dalam sebuah perusahaan.  

  

2.3 Motivasi 

Dalam buku Mathis dan Jackson (2004) dijelaskan teori motivasi menurut Herzberg yang 
dikenal sebagai Higiene Herzberg, teori ini mengasumsikan bahwa sekelompok faktor motivator 
menyebabkan tingkat kepuasan dan motivasi kerja yang tinggi, motivator yang dimaksud 
Herzberg yaitu seperti prestasi, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab dan kemajuan. 
Sedangkan  faktor higiene dapat menimbulkan ketidakpuasan kerja, faktor-faktor higiene menurut 
herzberg antara lain adalah hubungan antarpersonal, administrasi/kebijakan perusahaan, 
pengawasan, gaji dan kondisi kerja. Implikasi penelitian Herzberg terhadap manajemen dan 
praktik SDM adalah orang mungkin tidak termotivasi untuk bekerja lebih keras walaupun manajer 
mempertimbangkan dan menyampaikan faktor-faktor higiene dengan hati-hati untuk menghindari 
ketidakpuasan karyawan. Menurut Tella (Siddique, 2011) definisi motivasi adalah seperti proses 
psikologis yaitu persepsi, sikap dan pembelajaran. Sedangkan Moorhead dan Griffin (2013) 
mendefinisikan motivasi adalah serangkaian kekuatan yang mengakibatkan orang-orang 
berperilaku dengan cara tertentu. Definisi lain  dikemukakan oleh Hasibuan (2016) dalam 
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bukunya, motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja 
seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan teritegrasi dengan segala daya 
upayanya untuk mencapai kepuasan. Ditambahkan oleh  Nawawi (Dhermawan et al., 2012) 
bentuk motivasi ada dua, yaitu  : 

a. Motivasi intrisik  
Motivasi intrinsik adalah pendorong kerja yang bersumber dari dalam diri pekerja 
berupa kesadaran tentang makna pekerjaan yang dilaksanakan.  

b. Motivasi ekstrinsik 
Motivasi ekstrinsik adalah pendorong kerja yang bersumber dari luar diri pekerja 
berupa suatu kondisi yang mengharuskan melaksanakan pekerjaan secara maksimal. 

 

2.4 Kepuasan Kerja 

Menurut Rainey (Liu & Tang, 2011) kepuasan kerja merupakan  keadaan emosi yang 
positif dan menyenangkan dari dalam diri seseorang yang dihasilkan dari pekerjaannya atau 
pengalaman kerja yang didapatkan. Definisi lain dikemukan oleh Rivai et al (2014) kepuasan 
kerja pada dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat individual. Setiap individu memiliki tingkat 
kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Makin tinggi 
penilaian terhadap kegiatan dirasakan sesuai dengan keinginan individu, maka makin tinggi 
kepuasannya terhadap kegiatan tersebut. 
 

2.5 Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 
 
Sumber : (Azash et al, 2011), (Arshad et al, 2012), (Islam & Zaman, 2013) 

 

2.6 Pengembangan Hipotesis 

2.6.1  H1 : Lingkungan kerja memiliki pengaruh positif terhadap motivasi. 
Apabila karyawan termotivasi oleh lingkungan kerja yang suportif akan mencerminkan rasa aman 
dari dalam dirinya, hal ini meliputi bekerja dalam kondisi dan suasana yang harmonis, 
kekeluargaan dan saling mengharagai (Buelens, 2007). Dengan demikian apabila lingkungan kerja 
suatu perusahaan nyaman dan mendukung setiap pegawai dalam melakukan pekerjaan, maka hal 
tersebut akan membuat pegawai merasa termotivasi dalam pekerjaannya. Dapat dikatan 
lingkungan kerja mempunyai hubungan yang positif terhadap motivasi seorang karyawan 
(Buelens, 2007) penelitian yang sependapat dengan Buelens yaitu penelitian Azash et al (2011) 
yang hasil penelitiannya juga menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan variabel lingkungan 
kerja dengan motivasi. 

Motivasi Kepuasan 

Kerja 

Lingkungan 

kerja 

Gaji 

 

+H1 

+H3 
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2.6.2  H2 : Gaji memiliki pengaruh positif terhadap motivasi. 
Suatu organisasi dengan tingkat gaji yang baik bisa menghasilkan motivasi terhadap tenaga kerja 
yang sangat tinggi dan juga dapat menjamin sebuah masa depan yang gemilang untuk pekerjanya 
dan juga organisasi (Arshad et al, 2012). Dalam penelitiannya Arshad et al (2012) membuktikan 
bahwa gaji mempunyai hubungan yang positif signifikan terhadap motivasi. Dalam penelitian 
Rynes et al (2004) membandingkan pengaruh gaji dan aspek-aspek lain yang dapat 
mempengaruhi motivasi, hasil dari penelitiannya ditemukan bahwa gaji merupakan aspek yang 
mempunyai pengaruh positif paling besar terhadap motivasi dibandingkan dengan aspek-aspek 
lainnya. 

2.6.3  H3 : Motivasi memiliki pengaruh positif  terhadap kepuasan kerja. 
Beberapa penelitian Motivasi dipercaya dapat mempengaruhi apakah seseorang individu 

puas atau tidak dengan pekerjaannya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa motivasi 
mempunyai hubungan yang positif terhadap kepuasan kerja. (Islam & Zaman, 2013).  Hasil yang 
sama juga dihasilkan dalam penelitian Roos dan Edeen (2008) Motivasi karyawan menunjukkan 
sejauh mana karyawan termotivasi oleh beban kerja yang cukup banyak dan isi pekerjaan yang 
dapat memacu intelektualitas, untuk meraih sukses dan menghindari suatu kegagalan. Kebutuhan 
dan motif yang di asosiasikan dengan motivasi secara signifikan dan positif berhubungan dengan 
semua aspek job satisfaction.   

3. METODE PENELITIAN 
 

3.1 Populasi dan Sampel 
 

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pegawai tetap Indonesia Tourism Development 
Corporation (Persero) ) yang telah bekerja kurang lebih selama satu tahun yang berjumlah 117 
orang. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode Purposive Sampling dan 
pemilihan sampel menggunakan rumus slovin yang mendapatkan jumlah sampel sebanyak 91. 

 
3.2 Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel eksogen atau variabel bebas serta 
variabel endogen atau variabel terikat dan variabel mediator yang dijabarkan dalam tabel sebagai 
berikut : 
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VARIABEL DEFINISI ALAT UKUR 
SKALA 

PENGUKURAN 

LINGKUNGAN 
KERJA (LK) 

lingkungan kerja 
yaitu segala sesuatu 
yang ada di sekitar 
pekerja, yang dapat 

mempengaruhi 
dirinya dalam 

menjalankan tugas 

(Nitisemito dalam 
Dhermawan et al, 

2012) 

LK1. Cukupnya penerangan lampu pada 
ruangan saya 

LK2. Suhu udara di ruangan saya sejuk dan 
nyaman 

LK3. Ukuran kantor saya memberikan 
tempat yang cukup untuk bekerja dengan 
nyaman 

LK4. Saya mendapatkan rasa aman dalam 
pekerjaan saya 

LK5. Saya mempunyai hubungan yang baik 
dengan rekan kerja 

(Handaru et al, 2013) 

LK6. Saya percaya dengan sesama rekan 
kerja saya 

LK7. Atasan memberikan saya informasi 
yang memadai seputar pekerjaan saya 

LK8. Atasan saya mempunyai ekspektasi 
yang wajar atas pekerjaan saya 

(Raziq, 2014) 

 

Likert Scale 

1-7 

 

VARIABEL DEFINISI ALAT UKUR 
SKALA 

PENGUKURAN 

GAJI 

(G) 

Pembayaran tiap 
bulan. ada atau tidak 
ada prestasi, tetap 

dibayar setiap bulan. 
(Gaol, 2014) 

G1. Saya mendapatkan gaji yang tinggi 

G2. Penawaran yang saya dapatkan pada 
benefit yang diberikan perusahaaan 
memuaskan 

G3. Saya puas dengan kenaikan gaji saat ini 

G4. Saya puas terhadap penawaran benefit 
yang diberikan saat ini 

G5. Kenaikan gaji saya sebelumnya wajar 

G6. Gaji yang saya dapat sesuai dengan 
kemampuan saya 

G7. Saya setuju dengan kriteria dalam 
kenaikan gaji yang ada pada perusahaan 

G8. Saya setuju dengan kesetaran tingkat 
upah yang diberikan 

(Wang et al, 2010) 

Likert Scale 

1-7 
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VARIABEL DEFINISI ALAT UKUR 
SKALA 

PENGUKURAN 

MOTIVASI 

EKSTRINSIK 
(ME) 

Motivasi ekstrinsik 
adalah pendorong 

kerja yang 
bersumber dari luar 
diri pekerja berupa 
suatu kondisi yang 

mengharuskan 
melaksanakan 

pekerjaan secara 
maksimal (Nawawi 
dalam Dhermawan 

et al., 2012) 

ME1. Kompensasi yang diberikan oleh 
perusahaan membuat saya termotivasi untuk 
memberikan upaya semaksimal mungkin 

ME2. Terdapat cukup banyak peluang 
promosi untuk jabatan yang mendorong saya 
untuk bekerja keras 

ME3. Saya puas dengan kompensasi yang 
ditentukan 

ME4. Saya puas dengan peluang promosi 
yang tersedia di perusahaan 

ME5. Saya merasa bahwa perusahaan 
memikirkan sistem kompensasi yang jelas 
dan tegas 

ME6. Saya antusias dengan tingkat gaji 

ME7. Saya merasa sistem kompensasi yang 
ada memotivasi 

(Herpen et al, 2014) 

Likert Scale 

1-7 

 

VARIABEL DEFINISI ALAT UKUR 
SKALA 

PENGUKURAN 

MOTIVASI 
INTRINSIK (MI) 

Motivasi intrinsik 
adalah pendorong 

kerja yang 
bersumber dari 

dalam diri pekerja 
berupa kesadaran 

tentang makna 
pekerjaan yang 
dilaksanakan. 

(Nawawi dalam 
Dhermawan et al., 

2012) 

 

MI1. Saya mendapat banyak kepuasan dari 
pekerjaan yang saya lakukan 

MI2. Pekerjaan saya seimbang dengan 
upaya yang dilakukan 

MI3. Saya sangat puas dengan pekerjaan 
saya 

MI4. Saya merasa semangat untuk 
berangkat kerja (Rev) 

MI5. Biasanya saya antusias dengan 
pekerjaan saya 

MI6. Saya menikmati waktu di kantor (Rev) 

(Herpen et al, 2014) 

Likert Scale 

1-7 
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3.3 Metode Analisis Data 

Pada penelitian ini metode analisis yang peneliti gunakan adalah metode PLS atau Partial 
Least Square. Data yang di dapat dari hasil penelitian ini akan dihitung menggunakan software 
smartPLS 3.0. Analisis Partial Least Square adalah teknik statistika multivariat yang melakukan 
perbandingan antara variabel dependen berganda dan variabel independen berganda. Partial 
Least Square atau yang biasa disebut dengan PLS adalah salah satu metode statistika SEM 
berbasis varian yang didesain untuk menyelesaikan regresi berganda ketika terjadi permasalahan 
spesifik pada data, seperti ukuran sampel penelitian kecil, adanya data yang hilang (missing 
values), dan multikolinearitas (Abdillah dan Hartono, 2015).  

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
4.1 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Pretest 

Pada penelitian ini melakukan Pretest dengan menggunakan software SPSS 23 yang 
semua pernyataan sudah sesuai dengan kriteria dan dapat dikatakan valid dan reliabel. 

4.2 Evaluasi Model Struktural atau Inner model 

nilai R-square variabel kepuasan kerja adalah sebesar 0.675, kemudian variabel motivasi 
mempunyai nilai sebesar 0.803 dan dimensi pada motivasi yaitu ekstrinsik dan intrinsik 
mempunyai nilai sebesar 0.887 dan 0.863. Hasil R-square sebesar 0,67, 0,33 dan 0,19 untuk 
variabel laten endogen dalam model struktural mengindikasikan bahwa model “baik”, “moderat” 
dan “lemah” (Ghozali, 2014). Dapat disimpulkan bahwa semua variabel mempunyai kriteria yang 
baik. 

4.3 Evaluasi Model Pengukuran atau Outer Model 
 

4.3.1 Construct Validity 

Validitas konstruk menunjukkan seberapa baik hasil yang dihasilkan yang diperoleh dari 
penggunaan suatu pengukuran sesuai teori-teori yang digunakan untuk mendefinisikan suatu 
konstruk ( Hartono dalam Abdillah & Hartono, 2015). Validitas konstruk terdiri atas validitas 
konvergen dan validitas diskriminan (Abdillah & Hartono, 2015).  

 

VARIABEL DEFINISI ALAT UKUR 
SKALA 

PENGUKURAN 

KEPUASAN 
KERJA 

(KK) 

Keadaan emosi yang 
positif dan 

menyenangkan dari 
dalam diri seseorang 
yang dihasilkan dari 
pekerjaannya atau 
pengalaman kerja 

yang didapatkan (Liu 
& Tang, 2011) 

 

KK1. Seringnya saya antusias terhadap 
pekerjaan saya  

KK2. Saya cukup puas dengan pekerjaan 
saya sekarang  

KK3. Saya menemukan kesenangan dalam 
pekerjaan saya  

(Liu & Tang, 2011) 

Likert Scale 

1-7 

Pengaruh lingkungan..., Dewanti Pratiwi, Ma.-IBS, 2016



8 
     Indonesia Banking School 

 

4.3.2 Convergent Validity 

Uji validitas konvergen dalam PLS dengan indikator reflektif dinilai berdasarkan loading 
score dan menggunakan parameter Average Variance Extracted (AVE). Suatu konstruk 
dinyatakan valid jika nilai loading score > 0.5, AVE > 0.5 (Ghozali, 2014). Berdasarkan pada 
pengujian outer model tersebut maka didapatkan hasil bahwa seluruh indikator telah valid yaitu loading 
factor hasilnya >0.5 dan AVE > 0.5. 

4.3.3 Discriminant Validity 

Discriminant validity dari model pengukuran (outer model) dengan indikator refleksif dinilai 
berdasarkan cross loading pengukuran dengan konstruk. Diharapkan setiap blok indikator memiliki 
loading lebih tinggi untuk setiap variabel laten yang diukur dan dibandingkan dengan indikator 
indikator untuk laten variabel lainnya (Ghozali, 2014). menunjukkan adanya discriminant validity 
yang baik karena nilai korelasi indikator terhadap konstruknya lebih tinggi dibandingkan nilai 
korelasi indikator dengan konstruk lainnya. Sebagai ilustrasi loading factor G1, G2, G3, G4. G5, 
G6, G7 dan G8 pada variabel Gaji adalah sebesar 0.834, 0.911, 0.935, 0.923, 0.761, 0.915, 0.836 
dan 0.891. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan loading factor dengan konstruk lainnya yaitu 
Lingkungan kerja, Kepuasan kerja, Motivasi ektrinsik dan Motivasi intrinsik. Selain itu tabel diatas 
menunjukan bahwa korelasi konstruk pada LK, KK, ME dan MI dengan indikatornya lebih tinggi 
dibandingkan korelasi indikator dengan konstruk lainnya. sehingga dapat disimpulkan bahwa 
konstruk laten memprediksi indikator pada blok mereka lebih baik dibandingkan dengan indikator 
di blok lain. 

4.3.4 Construct Reliability 

Reliabilitas konstruk dari measurement model dengan indikator refleksif dapat diukur 
dengan melihat nilai composite reliability dan cronbach’s alpha dari blok indikator yang mengukur 
konstruk. Suatu konstruk dikatakan reliabel jika nilai composite reliability dan cronbach’s alpha 
diatas 0.70 (Ghozali, 2014). menunjukkan bahwa nilai Composite Reliability dan Cronbach’s Alpha 
untuk semua konstruk adalah diatas 0.7 yang menunjukkan bahwa semua konstruk pada model 
yang diestimasi memenuhi kriteria reliabel.  

4.4 Pengujian Hipotesis 

Signifikasi parameter yang diestimasi memberikan informasi yang sangat berguna 
mengenai hubungan antara variabel-variabel penelitian. Dasar yang digunakan dalam menguji 
hipotesis adalah nilai yang terdapat pada output path coeficients berikut ini: 

Tabel 4.1 Path Coefficient 

 Original Sample T Statistics (|O/STERR|) P Values 

Gaji -> motivasi 0.388 4.792 0.000 

Lingkungan kerja -> motivasi 0.583 7.110 0.000 

Motivasi -> kepuasan kerja 0.822 23.905 0.000 

Motivasi -> Motivasi Ekstrinsik 0.942 40.122 0.000 

Motivasi -> Motivasi Intrinsik 0.929 49.569 0.000 
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 Lingkungan kerja -> Motivasi 

Pada tabel 4.1 diatas, dapat dilihat bahwa hubungan lingkungan kerja dengan motivasi adalah 
signifikan, karena nilai T-statistik bernilai diatas 1,96 yaitu sebesar 7,629 dan nilai P Values 
sebesar 0.000 < 0.05. Kemudian pada tabel tersebut juga menunjukkan nilai path coeeficient 
dinyatakan positif karena nilainya diatas 0,3 yaitu sebesar 0.583 yang menunjukkan bahwa 
variabel Lingkungan Kerja dengan Motivasi adalah positif. Dengan demikian hipotesis H1 dalam 
penelitian ini menyatakan bahwa lingkungan Kerja berpengaruh positif signifikan terhadap motivasi 
diterima. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya lingkungan kerja akan lebih 
meningkatkan motivasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Buelens (2007) bahwa 
lingkungan kerja mempengaruhi motivasi. Menurut Buelens lingkungan kerja meliputi bekerja 
dalam kondisi dan suasana yang harmonis, kekeluargaan, dan saling menghargai. Dengan 
demikian apabila lingkungan kerja suatu perusahaan nyaman dan mendukung setiap pegawai 
dalam melakukan pekerjaan, maka hal tersebut akan membuat pegawai merasa termotivasi dalam 
pekerjaannya.   

 Gaji -> Motivasi  

Pada tabel 4.1 diatas, dapat dilihat bahwa hubungan gaji dengan motivasi adalah signifikan, 
karena nilai T-statistik bernilai diatas 1,96 yaitu sebesar 5,214 dan nilai P Values sebesar 0.000 < 
0.05. Kemudian pada tabel tersebut juga menunjukkan nilai path coeeficient dinyatakan positif 
karena nilainya diatas 0,3 yaitu sebesar 0.388 yang menunjukkan bahwa variabel Gaji dengan 
Motivasi adalah positif. Dengan demikian hipotesis H2 dalam penelitian ini menyatakan bahwa Gaji 
berpengaruh positif signifikan terhadap Motivasi diterima. Dari hasil tersebut maka disimpulkan 
bahwa adanya gaji akan lebih meningkatkan motivasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan 
penelitian Arshad et al (2012) yaitu adanya pengaruh positif antara gaji dengna kepuasan. 
Menurut Arshad et al, sebuah organisasi yang mempunyai tingkat gaji yang baik bisa 
menghasilkan motivasi terhadap tenaga kerja yang sangat tinggi dan juga dapat menjamin 
sebuah masa depan yang gemilang untuk pekerjanya dan juga organisasi (Arshad et al, 
2012).  

 Motivasi -> Kepuasan Kerja 

Pada tabel 4.1 diatas, dapat dilihat bahwa hubungan motivasi dengan kepuasan kerja adalah 
signifikan, karena nilai T-statistik bernilai diatas 1,96 yaitu sebesar 23,163 dan nilai P Values 
sebesar 0.000 < 0.05. Kemudian pada tabel tersebut juga menunjukkan nilai path coeeficient 
dinyatakan positif karena nilainya diatas 0,3 yaitu sebesar 0,822 yang menunjukkan bahwa 
variabel motivasi dengan kepuasan kerja adalah positif. Dengan demikian hipotesis H3 dalam 
penelitian ini menyatakan bahwa motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja 
diterima. Dari hasil tersebut maka disimpulkan bahwa adanya motivasi akan lebih meningkatkan 
kepuasan kerja. Menurut Herzberg (Mathis dan Jackson, 2004) faktor-faktor motivasi dapat 
meningkatkan kepuasan kerja. Menurut herzberg adanya motivator dan higiene. Apabila faktor 
higiene menyebabkan ketidakpuasan maka akan mengurangi level job satisfaction, seperti 
kompensasi yang sesuai harapan, peluang promosi, dan juga kenaikan gaji maka akan 
menimbulkan rasa kepuasan kerja terhadap dirinya. Kemudian faktor motivator yang dikatakan 
herzberg juga mempengaruhi kepuasan kerja karyawan, maka faktor tersebut akan mendorong 
adanya kepuasan kerja.  
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4.5 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diberikan implikasi manajerial untuk 
Indonesia Tourism Development Corporation (Persero). Beberapa implikasi yang dapat diberikan 
kepada perusahaaan adalah sebagai berikut. 

Untuk membentuk rasa kepuasan kerja yang semakin besar, maka harus ada dorongan 
motivasi dan motivasi tersebut terbentuk karena adanya faktor lingkungan kerja, hal tersebut 
berdasarkan nilai path coefficient lingkungan kerja adalah sebesar 0.583 hal ini menunjukkan 
bahwa variabel lingkungan kerja lebih dominan dibanding dengan gaji terhadap motivasi. Peneliti 
menyarankan berdasarkan hasil penelitian, manajemen harus memperhatikan lingkungan kerja, 
khususnya pada aspek rasa aman yang merupakan faktor loading paling besar yaitu sebesar 
0.831 yang merupakan pernyataan bahwa mereka merasa aman bekerja ditempat ini. Pada BUMN 
rasa aman yang di dapat oleh karyawan adalah hal yang lumrah seperti masa depan karir dan 
longlasting perusahaan, hal ini lazim mengingat bahwa secara umum BUMN adalah perusahaan 
yang dijamin kelangsungannya oleh pemerintah lain halnya dengan Badan Usaha Milik Swasta. 
Namun perlu di ingat ada aspek yang sangat perlu diperhatikan yaitu pada aspek kepercayaan 
terhadap rekan kerja, maka manajemen harus memperhatikan bagaimana menjaga kebersamaan, 
sehingga kinerja perusahaan dapat berjalan dengan baik. Hal-hal yang bisa disarankan untuk 
mendorong kebersamaan kerja misalnya melakukan family gathering. 

Nilai path coefficient sebesar 0.822 merupakan nilai path coefficient yang terbesar 
dibandingkan dengan nilai path coefficient pada jalur yang lain, menunjukkan bahwa untuk 
membentuk rasa kepuasan kerja yang semakin besar, maka yang berpengaruh paling besar 
adalah motivasi. Dalam memotivasi karyawan hendaknya manajemen memperhatikan aspek 
kompensasi yang perusahaan berikan. Namun perlu di ingat ada aspek yaitu jenjang karir 
merupakan aspek yang mempunyai nilai faktor loading terkecil, maka manajemen harus 
memperhatikan bagaimana jenjang karir yang seharusnya didapatkan oleh karyawan khususnya 
bagi karyawan yang telah memberikan kinerja yang baik untuk perusahaan. 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dilakukannya penelitian ini untuk menganalisis pengaruh Lingkungan kerja dan Gaji terhadap 
Motivasi dan dampaknya terhadap Kepuasan kerja pada pegawai Indonesia Tourism Development 
Corporation (Persero). Dari hasil analisis data yang dilakukan dengan menggunakan analisis 
smartPLS 3.0 menunjukkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Lingkungan kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Motivasi. 
2. Gaji berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Motivasi. 
3. Motivasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepuasan kerja. 

5.2 Saran 

 Penelitian ini tentu saja masih jauh dari kata sempurna dan tentunya masih memiliki 
keterbatasan sehingga masih memerlukan penyempurnaan untuk penelitian di masa yang akan 
datang. Oleh karena itu, berikut beberapa saran yang memungkinkan yang dapat diberikan untuk 
perusahaan Indonesia Tourism Development Corporation (Persero) dan untuk penelitian 
selanjutnya, antara lain: 

 

Pengaruh lingkungan..., Dewanti Pratiwi, Ma.-IBS, 2016



11 
     Indonesia Banking School 

 

1. Perusahaan harus selalu memperhatikan lingkungan kerja yang ada di perusahaan 
terutama pada aspek kebersamaan antar karyawan, karena lingkungan kerja merupakan 
pendorong agar karyawan termotivasi oleh pekerjaan, maka penulis menyarankan agar 
perusahaan melakukan family gathering untuk mempererat hubungan kebersamaan antara 
karyawan. 

2. Perusahaan hendaknya memperbaiki sistem kompensasi serta jenjang karir yang ada di 
Indonesia Tourism Development Corporation (Persero). Sehingga para pegawai di 
Indonesia Tourism Development Corporation (Persero) dapat termotivasi untuk memajukan 
dan mencapai semua tujuan perusahaan. 

3. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan untuk meneliti pada bidang usaha yang 
sama atau segmen industri yang sama, tetapi bukan perusahaan BUMN. Hal ini untuk 
mengingat apakah antar perusahaan pada sektor yang sama memiliki karakter pola 
hubungan antar variabel yang  sama atau tidak.  
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LAMPIRAN 

R-Square 

Construct R Square Kriteria 

Kepuasan Kerja 0.675 Baik 

Motivasi 0.803 Baik 

Motivasi Ekstrinsik 0.887 Baik 

Motivasi Intrinsik 0.863 Baik 

 

Composite Reliability 

Construct Composite Reliability 

Gaji 0.964 

Motivasi 0.960 

Motivasi Ekstrinsik 0.951 

Motivasi Intrinsik 0.946 

Lingkungan Kerja 0.918 

Kepuasan Kerja 0.926 

 

Cronbach’s Alpha 

Construct Cronbach’s Alpha 

Gaji 0.957 

Lingkungan Kerja 0.899 

Kepuasan Kerja 0.879 

Motivasi 0.954 

Motivasi Ekstrinsik 0.940 

Motivasi Intrinsik 0.931 
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Convergent Validity 

Construct 
Loading 

Factor 
Loading Factor AVE 

Lingkungan Kerja 

LK1 Cukupnya penerangan lampu pada 
ruangan saya. 0.753 

0.586 

LK2 Suhu udara di ruangan saya sejuk dan 
nyaman. 0.786 

LK3 Ukuran kantor saya memberikan tempat 
yang cukup untuk bekerja dengan nyaman. 0.800 

LK4 Saya mendapatkan rasa aman dalam 
pekerjaan saya. 0.831 

LK5 Saya mempunyai hubungan yang baik 
dengan rekan kerja. 0.722 

LK6 Saya percaya dengan sesama rekan kerja 
saya. 0.714 

LK7 Atasan memberikan saya informasi yang 
memadai seputar pekerjaan saya. 0.804 

LK8 Atasan saya mempunyai ekspektasi yang 
wajar atas pekerjaan saya. 0.701 

 

Construct 
Loading 

Factor 

Loading 

Factor 
AVE 

Gaji 

G1 Saya mendapatkan gaji yang tinggi. 0.834 

0.771 

G2 Penawaran yang saya dapatkan pada 
benefit yang diberikan. 0.911 

G3 Saya puas dengan kenaikan gaji saat ini 0.935 

G4 Saya puas terhadap penawaran benefit 
yang diberikan saat ini. 0.923 

G5 Kenaikan gaji saya sebelumnya wajar. 0.761 

G6 Gaji yang saya dapat sesuai dengan 
kemampuan saya. 0.915 

G7 Saya setuju dengan kriteria dalam 
kenaikan gaji yang ada pada perusahaan. 0.836 

G8 Saya setuju dengan kesetaran tingkat 
upah yang diberikan. 0.891 
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Construct 
Loading 

Factor 

Loading 

Factor 
AVE 

Motivasi 

 

(Motivasi 
Ekstrinsik) 

ME1 
Kompensasi yang diberikan oleh 
perusahaan membuat saya termotivasi 
untuk memberikan upaya semaksimal 
mungkin. 

0.897 

0.737 

ME2 Terdapat cukup banyak peluang promosi 
untuk jabatan yang mendorong saya untuk 
bekerja keras. 

0.820 

ME3 Saya puas dengan kompensasi yang 
ditentukan. 0.938 

ME4 Saya puas dengan peluang promosi yang 
tersedia di perusahaan. 

0.813 

ME5 
Saya merasa bahwa perusahaan 
memikirkan sistem kompensasi yang jelas 
dan tegas. 

0.833 

ME6 Saya antusian dengan tingkat gaji. 0.828 

ME7 Saya merasa sistem kompensasi yang 
ada memotivasi. 

0.874 

Motivasi 

 

(Motivasi Intrinsik) 

MI1 Saya mendapat banyak kepuasan dari 
pekerjaan yang saya lakukan. 

0.888 

0.744 

MI2 Pekerjaan saya seimbang dengan upaya 
yang dilakukan. 0.843 

MI3 Saya sangat puas dengan pekerjaan saya. 0.881 

MI4 Saya merasa semangat untuk berangkat 
kerja. 

0.898 

MI5 Biasanya saya antusias dengan pekerjaan 
saya. 

0.809 

MI6 Saya menikmati waktu di kantor. 0.853 

 

Construct 
Loading 

Factor 

Loading 

Factor 
AVE 

Kepuasan Kerja 

KK1 Seringnya saya antusias terhadap 
pekerjaan saya. 0.924 

0.806 KK2 Saya cukup puas dengan pekerjaan saya 
sekarang. 0.884 

KK3 Saya menemukan kesenangan dalam 
pekerjaan saya. 0.884 
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Cross Loading 

 
Gaji 

Lingkungan 

Kerja 

Kepuasan 

Kerja 

Motivasi 

Ekstrinsik 

Motivasi 

Intrinsik 

G1 0.834 0.508 0.399 0.592 0.489 

G2 0.911 0.709 0.601 0.793 0.656 

G3 0.935 0.571 0.422 0.732 0.504 

G4 0.923 0.711 0.595 0.788 0.627 

G5 0.761 0.514 0.368 0.587 0.480 

G6 0.915 0.559 0.442 0.728 0.470 

G7 0.836 0.620 0.480 0.810 0.603 

G8 0.891 0.624 0.531 0.774 0.596 

KK1 0.499 0.698 0.924 0.561 0.823 

KK2 0.589 0.674 0.884 0.681 0.755 

KK3 0.399 0.678 0.884 0.562 0.776 

LK1 0.538 0.753 0.493 0.535 0.582 

LK2 0.488 0.786 0.573 0.515 0.638 

LK3 0.535 0.800 0.597 0.582 0.640 

LK4 0.757 0.831 0.617 0.760 0.724 

LK5 0.382 0.722 0.594 0.380 0.554 

LK6 0.473 0.714 0.687 0.522 0.573 

LK7 0.623 0.804 0.565 0.742 0.722 

LK8 0.346 0.701 0.556 0.494 0.651 

ME1 0.799 0.742 0.649 0.897 0.745 

ME2 0.592 0.687 0.584 0.820 0.593 

ME3 0.756 0.754 0.650 0.938 0.749 
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 Gaji Lingkungan 

Kerja 

Kepuasan 

Kerja 

Motivasi 

Ekstrinsik 

Motivasi 

Intrinsik 

ME4 0.557 0.661 0.543 0.813 0.600 

ME5 0.724 0.526 0.520 0.833 0.544 

ME6 0.819 0.585 0.531 0.828 0.653 

ME7 0.754 0.585 0.547 0.874 0.598 

MI1 0.585 0.759 0.783 0.655 0.888 

MI2 0.571 0.638 0.655 0.648 0.843 

MI3 0.532 0.718 0.770 0.618 0.881 

MI4 0.586 0.765 0.767 0.735 0.898 

MI5 0.511 0.704 0.728 0.592 0.809 

MI6 0.510 0.745 0.820 0.627 0.853 

Sumber:  Pengolahan data dengan smartPLS 3.0 

Hasil Uji PLS Algorithm 
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Hasil Uji Bootstrapping  
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