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1.1. Latar Belakang 

Salah satu hal yang membuat keberhasilan suatu organisasi itu sendiri 

adalah karena adanya sumber daya manusia (SDM). Pertumbuhan ekonomi yang 

pesat ini sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang tersedia. Sumber daya 

manusia merupakan perencana dan pelaku dalam perusahaan. Tanpa sumber daya 

manusia maka perusahaan tidak dapat mencapai tujuannya. Samsudin (2009:21) 

mengatakan, aset paling penting yang harus dimiliki oleh organisasi atau 

perusahaan dan harus dipertahankan adalah sumber daya manusia. Upaya sumber 

daya manusia bermuara pada kenyataan bahwa manusia merupakan elemen yang 

senantiasa ada dalam setiap perusahaan. Mereka inilah yang bekerja membuat 

tujuan, mengadakan inovasi, dan mencapai tujuan perusahaan. 

Dalam hal ini berarti kinerja karyawan sangat dibutuhkan untuk menunjang 

keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan. Kinerja karyawan menurut 

Mangkunegara (2005:67) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Setiap perusahaan selalu mengharapkan 

karyawannya mempunyai prestasi, karena dengan memiliki karyawan yang 

berprestasi akan memberikan sumbangan yang optimal bagi perusahaan. Selain itu, 

dengan memiliki karyawan yang berprestasi perusahaan dapat meningkatkan 

kinerja perusahaannya. Apabila individu dalam perusahaan yaitu sumber daya 
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manusia berjalan efektif, maka perusahaan juga tetap berjalan efektif. Dengan kata 

lain kelangsungan suatu perusahaan ditentukan oleh kinerja karyawannya. 

Kinerja karyawan dalam suatu perusahaan akan terus meningkat dengan 

adanya motivasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan guna meningkatkan 

semangat kerja dan meningkatkan kefektifan produksi dari karyawan. Pengertian 

motivasi sendiri menurut Paeno (2017:150) Motivasi secara sederhana dapat 

dirumuskan sebagai kondisi ataupun tindakan yang mendorong seseorang untuk 

melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan semaksimal mungkin karyawan untuk 

berbuat dan berproduksi. Peran motivasi adalah untuk mengintensifkan hasrat dan 

keinginan tersebut, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa usaha peningkatan 

semangat kerja seseorang akan selalu terkait dengan usaha memotivasinya sehingga 

untuk mengadakan motivasi yang baik perlu mengetahui kebutuhan kebutuhan 

manusia. Adanya pemberian motivasi ini berarti telah memberikan kesempatan 

terhadap karyawan yang menjadi bawahannya sehingga karyawan bisa dan mampu 

mengembangkan kemampuannya. Motivasi secara sederhana dapat dirumuskan 

sebagai kondisi ataupun tindakan yang mendorong seseorang untuk melakukan 

suatu pekerjaan atau kegiatan semaksimal mungkin karyawan untuk berbuat dan 

berproduksi (Paeno, 2017:150) 

Selain motivasi yang mempengaruhi kinerja karyawan ada faktor lain yang 

juga mempengaruhi kinerja salah satunya lingkungan kerja, hal tersebut didukung 

oleh Umar (2003:275) yang menyebutkan bahwa untuk mewujudkan semangat dan 

kinerja yang baik dibutuhkan faktor pendorong  dan pendukung karyawan dalam 

melaksanakan pekerjaannya yaitu lingkungan kerja, sebab lingkungan kerja 

merupakan sarana dari perusahaan yang mempengaruhi terhadap kinerja karyawan. 



BAB  I  PENDAHULUAN  3 

 

 
Universitas Kristen Maranatha 

Nitisemito  (2004) mengartikan lingkungan kerja adalah sesuatu yang ada di sekitar 

para pekerja dan dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang 

dibebankan. Sedangkan menurut Ahyari (1994) dalam Fatmawati (2012) 

lingkungan kerja adalah suatu tempat  dimana para karyawan melakukan 

pekerjaannya. Lingkungan kerja tidak membahas hanya lingkungan kerja fisik akan 

tetapi juga lingkungan kerja non fisik. Menurut Sedarmayanti (2001) menyebutkan 

bahwa “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”. Penelitian lingkungan 

kerja pada kinerja karyawan yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu 

Malik dkk (2011) menyebutkan bahwa lingkungan kerja karyawan mempunyai 

dampak yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya penelitian dari 

sofyan (2013) juga menyebutkan bahwa pengaruh lingkungan kerja terhadap 

kinerja karyawan dengan hasil yang menyatakan bahwa lingkungan kerja 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Sedangkan penelitian 

yang bertolak belakang dari penelitian-penelitian di atas adalah Parven dkk (2004) 

yang menyebutkan bahwa lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Selanjutnya penelitian dari Arianto (2013) juga menyebutkan bahwa 

lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan dari penelitian-

penelitian yang sudah disebutkan. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Riani Nitasari (2016) 

dengan judul “Pengaruh Motivasi, Lingkungan kerja, dan Kompensasi Terhadap 

Kinerja Karyawan Pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumi Putera 1912 Jember” 

Menyatakan bahwa motivasi, lingkungan kerja dan kompensasi secara simultan 
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berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada AJB Bumi 

Putera 1912 Jember sedangkan secara parsial motivasi dan lingkungan kerja 

berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja karyawan pada AJB 

Bumi Putera 1912 Jember.  

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang telah peneliti 

uraikan diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Motivasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di PT. Nagasakti 

Kurnia Textile Bandung”. Karena penulis ingin mengetahui mengapa karyawan – 

karyawan pada PT. Nagasakti merasakan ketidaknyamanan dalam bekerja. Yang 

membedakan penelitian ini dengan peneliti terdahulu merupakan tempat dan jumlah 

sampel yang digunakan, tempat dilakukannya penelitian ini adalah PT. Nagasakti 

Kurnia Textille Bandung dan sampel yang digunakan berjumlah 62 responden.  

  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang 

ingin dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

2. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

3. Apakah motivasi dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dilakukannya penelitian ini 

adalah: 
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1. Untuk menguji apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. 

2. Untuk menguji apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. 

3. Untuk menguji apakah motivasi dan lingkungan kerja berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dari dilakukannya penelitian ini diharapkan bahwa penelitian ini dapat 

memberikan manfaat, bagi peneliti maupun orang lain. Hasil ini dapat 

memberikan manfaat dalam berbagai hal, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan bahan 

pertimbangan bagi perusahaan terutama karyawan PT. Nagasakti Kurnia 

Textille Bandung. dalam menetapkan kebijakan-kebijakan motivasi, dan 

lingkungan kerja dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan dan 

menjadi bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya yang akan 

melakukan penelitian sejenis. 

2. Manfaat Praktis  

Membantu perusahaan PT. Nagasakti Kurnia Textille Bandung untuk 

mengevaluasi dan meningkatkan penerapan motivasi, dan lingkungan kerja, 

sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan. 


