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ABSTRACT 

The resulting performance of employees can not be separated from each employee 
motivation and work environment that supports both physical and behavioral. This study 
aims to determine the factors that affect the performance of employees in corporate 
communications and secretarial division of Bank Negara Indonesia.  

Testing was conducted with a questionnaire of 82 respondents spread of corporate 
employee communications and secretariat division of Bank Negara Indonesia. Analysis 
done of test validity, test reliability, and test hypotheses with SPPS version 17 program 
using multiple linear regression analysis. 

With multiple linear regression analysis method can be concluded that the motivation 
variables were significant and positive effect on the performance of the t value 3.061 (> t 
table 1.991) and the significance of 0,003 (<0,05). Physical work environment variables 
were significant and positive effect on the performance of the 5,273 t value (> t table 
1.991) and significance of 0.000 (<0.05) and the behavioral of work environment 
negatively affect employee performance with t value - 2,338 (<- t tables -1.991) and the 
significance of 0.022 (<0,05). 

Keywords: motivation, physical work environment, behavioral work environment, 
performance. 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Persaingan usaha sudah menjadi hal yang lumrah di era globalisasi saat ini. 

Khususnya industri perbankan, bank- bank besar di Indonesia berlomba- lomba untuk 

memberikan pelayanan yang terbaik setiap tahun. Pencapaian tersebut tentunya diraih 

melalui strategi manajemen yang baik. Strategi manajemen yang baik harus didukung oleh 

sumber daya manusia yang berkualitas. Adapun kualitas yang dimaksud antara lain 

adalah : stamina tinggi sehingga mampu kerja keras, tangguh, cerdas, terampil, mandiri, 

memiliki rasa tanggung jawab dan setia kawan, produktif, kreatif, inovatif, berorientasi ke 

masa depan, berdisiplin, dan berbudi luhur (Sedarmayanti, 2009). Peran sumber daya 

manusia menentukan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan. Hal tersebut 
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dapat dilihat dari kinerja setiap karyawan yang ada di dalamnya. Kinerja yang dihasilkan 

setiap karyawan dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya yaitu motivasi dan 

lingkungan kerja.  

Hal ini juga menegaskan dedikasi dan komitmen BNI terhadap perbaikan kualitas 

kinerja secara terus-menerus. Peningkatan kinerja pun dilakukan dengan motivasi 

karyawan, serta faktor lingkungan kerja juga menjadi pengaruh besar. Dalam hal ini, 

penulis mengambil salah satu divisi di Bank Negara Indonesia, yakni Divisi Komunikasi 

Perusahaan dan Kesekretariatan . Terkait tentang motivasi dan lingkungan kerja, divisi 

tersebut merupakan divisi dimana sumber daya yang ada di dalamnya berhubungan 

langsung dengan direktur utama. Setiap tahun tentunya dirut akan melaksanakan resolusi 

baru untuk organisasinya. Disamping itu, selama melaksanakan pekerjaannya, karyawan 

membentuk suatu lingkungan kerja. Hal ini menjadi suatu pengaruh besar dalam kinerja 

karyawan di divisi tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas maka 

peneliti memilih judul “Pengaruh Motivasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan Kantor Pusat PT. BNI 

(Persero) Tbk. Periode Tahun 2008- 2012”. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

 

1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan 

Div. Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan Bank BNI  Kantor Pusat. 

2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lingkungan kerja fisik terhadap 

kinerja karyawan Div. Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan Bank BNI  

Kantor Pusat. 

3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lingkungan kerja perilaku terhadap 

kinerja karyawan Div. Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan Bank BNI  

Kantor Pusat. 

 

II. LANDASAN TEORI 

2.1. Motivasi 

Robbins dan Coulter (2007) mendefinisikan motivasi sebagai proses kesediaan 

melakukan usaha tingkat tinggi guna mencapai sasaran organisasi, yang dikondisikan 
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oleh kemampuan usaha tersebut memuaskan kebutuhan sejumlah individu. Meskipun 

secara umum motivasi merujuk ke upaya yang dilakukan guna mencapai setiap sasaran, 

disini kita merujuk ke sasaran organisasi karena fokus kita adalah perilaku yang berkaitan 

dengan kerja. Ada tiga unsur kunci dalam definisi yaitu upaya, sasaran, dan kebutuhan 

(Robbins & Coulter,2007).  

2.2. Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja yang 

dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang diembankan 

(Nitisemito, 2000). Menurut Sedarmayati (2001) lingkungan kerja adalah keseluruhan alat 

perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya di mana seseorang bekerja, 

metode  kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan maupun sebagai 

kelompok. “Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di 

sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan baik secara langsung maupun 

scara tidak langsung” (Sedarmayanti,2001). Lingkungan kerja perilaku yaitu lingkungan 

kerja yang berhubungan dengan seberapa baik karyawan terhubung satu sama lain ( 

Haynes, 2008). Berdasarkan definisi tersebut, lingkungan kerja perilaku adalah lingkungan 

yang berupa suatu interaksi atau nonfisik.  “Lingkungan kerja non fisik adalah semua 

keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan 

atasan maupun hubungan sesama rekan kerja, ataupun hubungan dengan bawahan” 

(Sedarmayanti, 2001).  

2.3. Kinerja 

Pengertian kinerja atau prestasi kerja diberi batasan sebagai kesuksesan 

seseorang di dalam melaksanakan suatu pekerjaan (Maier dalam Moh As’ad, 2003). 

Menurut Byars dan Rue (dalam Prasetyo Utomo, 2006), kinerja merupakan derajat 

penyusunan tugas yang mengatur pekerjaan seseorang. Umar (2003) menyatakan bahwa 

variabel kinerja terdiri atas komponen-komponen : mutu pekerjaan, kejujuran karyawan, 

inisiatif, kehadiran, sikap kerjasama, keandalan, pengetahuan tentang pekerjaan, 

tanggung jawab dan pemanfaatan waktu.  
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2.4. Hipotesis 

 

 

Sumber :  Faiza Amir & Shamim (2009), dikembangkan oleh peneliti. 

Berdasarkan rerangka pemikiran , maka dapat diajukan 3 (tiga) hipotesis sebagai 

berikut : 

Ho1: Motivasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Ha1: Motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Ho2: Lingkungan kerja fisik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

Ha2: Lingkungan kerja fisik berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Ho3: Lingkungan kerja perilaku tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

Ha3:  Lingkungan kerja perilaku berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Objek Penelitian 

Dalam melakukan penelitian pengaruh motivasi dan lingkungan kerja  terhadap 

kinerja karyawan, di sini peneliti menggunakan desain penelitian kuantitatif, yaitu berupa 

angka- angka yang akan dianalisis melalui uji statistik. Dalam hal ini penelitian terdiri dari: 

Populasi  : 103 Karyawan Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan Bank 

BNI Kantor Pusat. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil responden dengan 

menggunakan dasar rumus Slovin  yaitu :  

 

Rumus Slovin : 

 

dimana: 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

d = galat pendugaan 

Lebih rinci mengenai asal muasal rumus Slovin itu, bisa dilihat dengan mencermati 

persamaan-persamaan berikut ini: 
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Dari penurunan rumus generik di atas, dihasilkan sebuah persamaan yang persis 

sama dengan rumus Slovin. Sehingga dengan mencermati persamaan-persamaan 

matematis tersebut, dapat diketahui beberapa keterangan mengenai rumus Slovin yaitu: 

1) Rumus Slovin dapat dipakai untuk menentukan ukuran sampel, hanya jika 

penelitian bertujuan untuk yang menduga proporsi populasi. 

2) Asumsi tingkat keandalan 95%, karena menggunakan a=0,05, sehingga diperoleh 

nilai Z=1,96 yang kemudian dibulatkan menjadi Z=2. 

3) Asumsi keragaman populasi yang dimasukan dalam perhitungan adalah P(1-P), 

dimana P=0,5. 

4) Nilai galat pendugaan (d) didasarkan atas pertimbangan peneliti (Setiawan, 2007).  

Maka dalam hal ini peneliti mengambil responden dengan perhitungan sebagai 

berikut : n =   
103

103 (0,052) +1
   

n =       81, 908  

n =  82 
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Jadi, responden yang diambil untuk data yaitu 82 karyawan dari Divisi Komunikasi 

Perusahaan dan Kesekretariatan. Penelitian dilakukan di Kantor Pusat PT. BNI (Persero) 

Tbk. JL.Jend.Sudirman Kav.1 Jakarta Pusat 10220, Telp: 021- 2511946. 

3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Di dalam suatu penelitian terdapat dua jenis data, yakni :  

1 Data Primer  

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari obyek penelitian 

melalui wawancara, dokumentasi, observasi dan jawaban pertanyaan yang 

diberikan dalam kuisioner kepada karyawan. 

2 Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak luar perusahaan, 

termasuk pengkajian literatur, hasil penelitian sebelumnya serta sumber-sumber 

lain yang ada relevannya dengan masalah yang dibahas. 

 

3.3. Metode Analisis Data 

Analisa data adalah proses mengolah data dan penginterpretasian hasil 

pengolahan data. Jenis- jenis analisa adalah : 

1) Analisis deskriptif adalah analisis yang menekankan pada pembahasan data- data 

dan subjek penelitian dengan menyajikan data- data secara sistematik dan tidak 

menyimpulkan hasil penelitian.  

2) Analisa inferensial adalah analisis yang menekankan pada hubungan antar 

variabel dengan melakukan pengujian hipotesis dan menyimpulkan hasil penelitian 

(Duwi Priyatno, 2008). 

 

3.4. Teknik Pengujian Hipotesis 

Analisis korelasi sederhana (Bivariate Correlation) digunakan untuk mengetahui 

keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang 

terjadi. Koefisien korelasi sederhana menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi 

antara dua variabel. Dalam SPSS ada tiga metode korelasi sederhana (bivariate 

correlation) diantaranya Pearson Correlation, Kendall’s tau-b, dan Spearman 
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Correlation. Pearson Correlation digunakan untuk data berskala interval atau rasio, 

sedangkan Kendall’s tau-b, dan Spearman Correlation lebih cocok untuk data berskala 

ordinal. Pada bab ini akan dibahas analisis korelasi sederhana dengan metode Pearson 

atau sering disebut Product Moment Pearson. Nilai korelasi (r) berkisar antara 1 sampai -

1, nilai semakin mendekati 1 atau -1 berarti hubungan antara dua variabel semakin kuat, 

sebaliknya nilai mendekati 0 berarti hubungan antara dua variabel semakin lemah. Nilai 

positif menunjukkan hubungan searah (X naik maka Y naik) dan nilai negatif menunjukkan 

hubungan terbalik (X naik maka Y turun). Menurut Sugiyono dalam Riyatno (2013) 

pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut: 

0,00    -   0,199    = sangat rendah 

0,20    -   0,399    = rendah 

0,40    -   0,599    = sedang 

0,60    -   0,799    = kuat 

0,80    -   1,000    = sangat kuat 

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau 

lebih variabel independen (X1, X2,….Xn) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk 

mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen 

apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk 

memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami 

kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. 

Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: 

Y = a + b1X1+ b2X2+…..+ bnXn 

Keterangan: 

Y                   =   Variabel dependen (nilai yang diprediksikan) 

X1 dan X2      =   Variabel independen 

a                      =   Konstanta (nilai Y’ apabila X1, X2…..Xn = 0) 
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b    =    Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) 

Dalam penelitian ini, dapat dihasilkan persamaan: 

Kinerja Karyawan  =  a  +  b1 Motivasi + b2 Ling. Kerja Fisik + b3 Ling. Kerja Perilaku. 

 

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .704 1.333  .528 .599 

Skor Total Motivasi .309 .101 .462 3.061 .003 

Skor Total Ling. Fisik .253 .048 .619 5.273 .000 

Skor Total 
Ling.Perilaku 

-.201 .086 -.308 -2.338 .022 

a. Dependent Variable: Skor Total Kinerja 

Sumber: data primer diolah peneliti (2013) 

Analisis linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih 

variabel independen (X1,X2, ....Xn) dengan variabel dependen Y.  Berdasarkan hasil 

pengolahan data, maka didapatkan persamaan : 

Kinerja  = 0,704 + 0,309 Motivasi + 0,253 Ling.Kerja Fisik - 0,201 Ling. Kerja Perilaku 

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

- Konstanta sebesar 0,704 : artinya jika Motivasi (X1) , Ling.Kerja Fisik (X2) dan 

Ling.Kerja Perilaku (X3) tidak diperlakukan apapun, maka Kinerja (Y) adalah 

sebesar 0,704. 

- Koefisien regresi variabel Motivasi (X1) sebesar 0,309 : artinya jika variabel 

independen yang lain nilainya tetap, dan Motivasi mengalami peningkatan, maka 

Kinerja akan mengalami kenaikan sebesar 0,309. Terjadi hubungan yang positif 

artinya bila motivasi naik maka kinerja juga akan naik. 
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- Koefisien regresi variabel Ling. Kerja Fisik (X2) sebesar 0,253 : artinya jika variabel 

independen yang lain nilainya tetap, dan Ling. Kerja Fisik mengalami peningkatan, 

maka Kinerja akan mengalami kenaikan sebesar 0,253. Terjadi hubungan yang 

positif artinya bila Ling. Kerja Fisik naik maka kinerja juga akan naik. 

- Koefisien regresi variabel Ling. Kerja Perilaku (X3) sebesar -0,201 : artinya jika 

variabel independen yang lain nilainya tetap, dan Ling. Kerja Perilaku mengalami 

peningkatan, maka Kinerja akan mengalami penurunan sebesar 0,201. Terjadi 

hubungan yang negatif artinya bila Ling. Kerja Perilaku naik maka kinerja akan 

turun. 

Melalui hasil analisis di atas juga dapat dihasilkan pengujian hipotesis ( uji t ) 

sebagai berikut : 

Uji t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .704 1.333  .528 .599 

Skor Total Motivasi .309 .101 .462 3.061 .003 

Skor Total Ling. Fisik .253 .048 .619 5.273 .000 

Skor Total Ling.Perilaku -.201 .086 -.308 -2.338 .022 

a. Dependent Variable: Skor Total Kinerja 

Sumber: data primer diolah peneliti (2013) 

 

Kriteria dalam pengujian hipotesis yaitu :  

- Ho diterima jika – t tabel ≤t hitung ≤ t tabel 

- Ho ditolak jika - t hitung < - t tabel atau t hitung > t tabel 

Tabel distribusi t dicari pada α = 5 % : 2 = 2,5 % (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan 

(df) n-k-1 ( n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen). Maka didapat 

df = 82 – 3 – 1 = 78, dengan nilai t tabel = 1,991. Selain itu, pengujian hipotesis juga dapat 

ditentukan dengan cara melihat signifikasi masing- masing variabel, Ho ditolak jika sig. < 

0,05 dan Ho diterima jika sig. > 0,05 (Priyatno, 2013).  
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Tabel 4.13. Analisis Uji t 

Variabel t hitung 
t tabel 

df= 78 
Kesimpulan 

Motivasi (X1) 3,061 

1,991 

3,061 > 1,991      Ho ditolak 

Lingkungan Kerja Fisik (X2) 5,273 5,273 > 1,991      Ho ditolak 

Lingkungan Kerja Perilaku (X3) -2,338 -2,338 < - 1,991  Ho ditolak 

Sumber: data primer diolah peneliti (2013) 

 

Oleh karena itu, berdasarkan data di atas dapat diperoleh suatu kesimpulan : 

1) Motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Divisi KMP PT.BNI 

Kantor Pusat. 

2) Lingkungan Kerja Fisik berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Divisi 

KMP PT.BNI Kantor Pusat. 

3) Lingkungan Kerja Perilaku berpengaruh signifikan terhadap  kinerja karyawan 

Divisi KMP PT.BNI Kantor Pusat.  

 

Hasil Analisis Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .793a .628 .614 1.150 

a. Predictors: (Constant), Skor Total Ling.Perilaku, Skor 

Total Ling. Fisik, Skor Total Motivasi 

Sumber: data primer diolah peneliti (2013) 

 

Berdasarkan hasil tabel di atas, melalui kolom Adjusted Rsquare mengartikan 

bahwa presentase sumbangan pengaruh variabel independen adalah sebesar 61,4 %  

sedangkan sisanya 48,6 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model 

penelitan ini. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Divisi Komunikasi Perusahaan dan 

Kesekretariatan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk  dapat dihasilkan bahwa : 

1. Motivasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. 

2. Lingkungan kerja fisik memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinrja 

karyawan. 

3. Lingkungan kerja perilaku memiliki pengaruh negatif  signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan maka ada beberapa saran yang dapat 

direkomendasikan kepada perusahaan yaitu : 

1. Dalam meningkatkan kinerja karyawan di Divisi KMP pemimpin sebaiknya semakin 

meningkatkan motivasi kepada karyawan dengan cara terus menaikkan gaji 

selama periode tertentu karena dari hasil penelitian, indikator motivasi yang 

tertinggi adalah peningkatan gaji. 

2. Lingkungan fisik berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, maka dari itu 

sebaiknya kondisi fisik kantor seperti tata letak, peralatan kantor, kondisi kemanan 

dan kenyaman serta hal lainnya harus terus ditingkatkan dengan memperbaharui 

dan memaintance barang- barang agar selalu terlihat baik, terutama dari segi 

kebersihan agar dipertahankan dengan baik. 

3.  Lingkungan kerja perilaku mempengaruhi kinerja secara negatif, dari hasil 

penelitian, indikator yang terbesar adalah interaksi dengan rekan kerja. Hal ini 

berpengaruh negatif karena interaksi yang terjadi bukanlah komunikasi yang baik 

tetapi terlihat adanya persaingan yang dapat menimbulkan konflik yang mungkin 

akan menurunkan kinerja. Sebaiknya  setiap karyawan menjalankan pekerjaan 

sesuai porsinya dan pemimpin diharapkan bertindak adil tanpa ada rasa pilih kasih. 

4. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjelaskan lebih rinci lagi bahwa 

lingkungan kerja perilaku bisa berbanding terbalik dengan kinerja. 
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