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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Motivasi

Sama seperti kata lain, ada variasi definisi untuk menggambarkan

konsep. Motivasi juga memiliki banyak definisi yang berbeda, tetapi

penting untuk fokus pada hal-hal yang ada terkait dengan tempat kerja.

Memahami dengan tepat motivasi apa yang akan membantu manajer

memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan untuk mendorong

karyawan mereka. Definisi motivasi dimulai dengan kata dasar, motif.

Kamus Webster mendefinisikan motif sebagai, sesuatu yang menyebabkan

seseorang bertindak. Karena itu, motivasi dapat didefinisikan sebagai,

tindakan memberikan motif yang menyebabkan seseorang untuk bertindak

(Saleem et., al, 2010). Dengan kata lain, menurut Nancy Shanks, motivasi

menyebabkan seseorang bertindak dan orang lain tidak bisa membuat

seseorang termotivasi. Adalah kebijaksanaan dari orang yang

memutuskannya mereka akan termotivasi atau tidak. Termotivasi dan tidak

termotivasi tidak bertentangan, tetapi sebaliknya, ada faktor penentu yang

dapat menyebabkan seseorang menjadi tidak termotivasi, seperti peristiwa

kehidupan dan sikap terhadap pekerjaan tertentu. Berkaitan dengan tempat

kerja, Ray Williams, yang menulis untuk Psychology Today,

mendefinisikan motivasi sebagai, "kecenderungan untuk berperilaku
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dengan cara yang bertujuan untuk mencapai kebutuhan yang spesifik dan

tidak terpenuhi dan keinginan untuk mencapainya, dan kekuatan batin

yang mendorong individu untuk mencapai pribadi tujuan organisasi

”(Williams). Seseorang menjadi termotivasi untuk mencapai keinginannya

sendiri tujuan pribadi serta tujuan organisasi. Semakin termotivasi seorang

karyawan, semakin banyak kemungkinan mereka memiliki komitmen

organisasi dan mengidentifikasi diri mereka dengan organisasi. Ini akan

memenuhi beberapa kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan

menghubungkannya dengan organisasi. Jika mau, itu Manajer mampu

memberikan insentif kepada karyawan untuk mencapai tujuan mereka

sendiri dan tujuan yang ditetapkan oleh organisasi. Richard Ryan dan

Edward Deci, dari Universitas Rochester, setuju bahwa termotivasi berarti

bahwa orang tersebut dipindahkan untuk melakukan tindakan tertentu

(Kadir dan Amalia, 2017). Motivasi sebagai, "orientasi motivasi

menyangkut sikap yang mendasarinya dan tujuan yang menghasilkan

tindakan (Kadir dan Amalia, 2017). Motivasi melibatkan konstelasi

keyakinan, persepsi, nilai, minat, dan tindakan yang semuanya terkait

dengan erat.

Akibatnya, berbagai pendekatan untuk motivasi dapat fokus pada

perilaku seperti pemantauan dan penggunaan strategi serta aspek non-

kognitif seperti persepsi, keyakinan, dan sikap atau keduanya dapat

berjalan dengan apa yang diharapkan. Misalnya, Gottfried (1990)

mendefinisikan motivasi akademik sebagai kesenangan belajar di sekolah
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yang ditandai dengan orientasi penguasaan rasa ingin tahu dan kegigihan.

Di sisi lain, Turner (1995) menganggap motivasi adalah cara untuk

menjadi pribadi yang dengan melibatkan motivasi sebagai perilaku untuk

belajar mandiri tingkat tinggi, seperti memberi perhatian, koneksi,

perencanaan, dan pemantauan. Meskipun kata-kata dari definisi mungkin

berbeda, mereka semua menggambarkan hal yang sama konsep. Motivasi

adalah tindakan mendapatkan seseorang untuk bertindak dalam suatu

situasi. Definisi ini akan menjadi penting sepanjang sisa kertas karena

penggunaan kata yang konstan. Ketika mengacu pada motivasi kata,

definisi di atas akan digunakan. Sekarang ada pemahaman tentang apa arti

kata itu, penting untuk memahami studi yang telah dilakukan dan temuan

yang muncul karena studi. Ada banyak teori berbeda yang mencoba dan

membantu menjelaskan motivasi. Para ilmuwan punya telah mempelajari

topik motivasi selama lebih dari satu abad dan telah membuat kemajuan

luar biasa untuk menjelaskan motivasi yang dapat ditafsirkan ke tempat

kerja. Berikut ini beberapa teori yang telah terbukti dan diterima oleh

masyarakat. Ini termasuk hierarki Maslow kebutuhan, teori dua faktor

Herzberg, berbagai jenis motivasi, seperti intrinsik dan ekstrinsik, dan

model Perma. Herzberg menemukan bahwa faktor-faktor yang mengarah

pada kepuasan kerja berbeda dan terpisah mereka yang dapat

menyebabkan ketidakpuasan (Ramlal, 2009). Ia menemukan bahwa

kebutuhan pertumbuhan, atau tingkat kebutuhan tertinggi, adalah satu-

satunya motivator yang nyata dari karyawan. Karyawan dimotivasi oleh
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adanya faktor-faktor motivasi, tetapi hanya tidak puas, tidak tidak

termotivasi, oleh kebersihan faktor ("Motivasi Teori"). Salah satu argumen

terkemuka Herzberg adalah, "untuk seorang karyawan untuk benar-benar

termotivasi, pekerjaan karyawan harus diperkaya sepenuhnya di tempat

karyawan memiliki peluang untuk pencapaian dan pengakuan, stimulasi,

tanggung jawab, dan kemajuan ”. Herzberg menemukan bahwa agar

karyawan termotivasi, mereka harus merasa pribadi bertanggung jawab

atas produk yang dihasilkan dari pekerjaan. Ini akan membuat mereka

bekerja lebih keras mencapai tujuan pribadi mereka sendiri, serta tujuan

organisasi. Karyawan itu juga perlu merasa seperti pekerjaan yang mereka

lakukan berarti dan memperkaya (Ramlall, 2009). Untuk melakukan ini

dan untuk mengatasi berbagai jenis faktor, seorang manajer mungkin ingin

mempertimbangkannya berikut ini :

a. Meningkatkan akuntabilitas pekerja untuk pekerjaan mereka

sendiri

b. Berikan pekerja unit kerja yang lengkap untuk diproduksi

c. Berikan kebebasan kerja yang lebih besar atau wewenang

tambahan kepada pekerja

d. Buat laporan secara berkala langsung kepada para pekerja

(bukan melalui supervisor)

e. Memperkenalkan tugas-tugas baru dan lebih sulit

f. Tugaskan tugas khusus kepada pekerja agar mereka bisa

menjadi ahli.
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Ketika memotivasi karyawan, ada dua cara utama: motivasi finansial

dan non finansial motivasi. Sebuah penelitian McKinsey Quarterly

menemukan bahwa tujuh puluh persen organisasi mengatakan bahwa

mereka menggunakan atau berencana untuk menggunakan program

motivasi (Dewhurst, Guthridge, dan Mohr). Banyak manajer masih

percaya bahwa uang adalah segalanya. Melalui penelitian, ditunjukkan

bahwa untuk sebagian besar penghargaan atau pengakuan non-finansial

berfungsi sebagai motivator yang lebih baik daripada uang. Hadiah,

keuangan atau non-keuangan, dapat dicapai secara mandiri atau sebagai

kelompok. Ada yang positif dan negatif untuk kelompok di tempat kerja.

Hadiah grup bisa positif karena karyawan memiliki ikatan bersama, tim

lebih mungkin lebih produktif, dan komunikasi antara karyawan dan

manajemen tingkat atas karena atmosfer tim. Ada juga beberapa kerugian

yang meliputi: berkinerja tinggi tidak disarankan dengan bekerja dengan

rendah pemain, ada kemungkinan konflik yang lebih tinggi, dan ada lebih

banyak tekanan pada orang ketika orang lain tidak menyelesaikan

pekerjaan mereka (Doyle). Baik hadiah individu atau grup. Cara lain untuk

memotivasi karyawan berkaitan dengan pembayaran adalah komisi. Bayar

bisa didasarkan murni atas komisi atau bisa menjadi tambahan gaji. Jenis

pembayaran ini biasanya digunakan untuk orang dalam penjualan dan

merupakan persentase dari jumlah penjualan yang diselesaikan.

Pembayaran komisi mendorong karyawan untuk melakukan penjualan

sebanyak mungkin sehingga mereka dapat meningkatkan penghasilan



13

mereka (Pendidikan Hodder). Serikat Pekerja Sumber Daya Manusia

Manajemen 2009 Survei kepuasan mengatakan bahwa “karyawan ditanya

bagaimana kemungkinan mereka akan tinggal bersama mereka organisasi

saat ini jika mereka menawarkan lebih banyak uang, dengan manfaat yang

sama, di tempat lain perusahaan. Hampir enam dari 10 karyawan

mengindikasikan bahwa mereka akan sangat mungkin meninggalkan

mereka posisi saat ini jika mereka menerima tawaran kenaikan gaji 30%

dan paket tunjangan yang sama dari perusahaan lain ”(" Kepuasan Kerja

Karyawan 2009 "). Seorang majikan juga dapat menawarkan manfaat

kepada karyawannya sebagai cara kompensasi dan alat rekrutmen untuk

menarik karyawan yang paling termotivasi. Manfaat dapat berkisar dari

organisasi ke organisasi. Ada banyak paket yang berbeda dan majikan

memiliki opsi untuk membayar persentase dari premi atau tidak ada sama

sekali. Semakin sedikit karyawan harus membayar, semakin banyak

mereka dapat menyimpan dan termotivasi secara finansial. Di masa

ekonomi yang sulit, beberapa perusahaan mungkin menggunakannya

manfaat sebagai bentuk kompensasi, yang membuat bayaran rendah, tetapi

kompensasi bahkan atau tinggi ("Kepuasan Kerja Karyawan 2009").

Semakin baik paket tunjangan, itu bisa membuat perusahaan lebih menarik

bagi kandidat di pasar kerja. Bentuk lain dari motivasi finansial adalah

organisasi yang menawarkan karyawan untuk berpartisipasi program

pembagian keuntungan. Bagi hasil, seperti namanya, berarti bahwa

karyawan mendapatkan proporsi laba di atas gaji reguler mereka. Motivasi
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jenis ini biasanya digunakan dalam sektor jasa karena sulit untuk

menghitung kontribusi laba karyawan kepada perusahaan. Bagi hasil

adalah cara yang baik untuk memotivasi karyawan karena lebih banyak

untung perusahaan membuat, mereka lebih banyak mereka akan menerima

juga. Ini memotivasi karyawan untuk bekerja lebih keras dan menjadi

karyawan terbaik. Ini juga memberi karyawan itu perasaan apa adanya

bagian dari bisnis karena mereka terkait langsung dengannya. Ini

memberikan ikatan umum yang unik di antara semua karyawan.

Kelemahan dari pembagian keuntungan adalah bahwa ada beberapa

karyawan yang akan melakukannya tidak bekerja sekeras yang lain, tetapi

mereka masih akan mendapat manfaat dalam program pembagian

keuntungan.

2. Kompensasi

Besarnya balas jasa telah ditentukan dan diketahui sebelumnya,

sehingga karyawan secara pasti mengetahui besarnya balas jasa/

kompensasi yang nantinya akan mereka terima. Kompensasi inilah yang

akan dipergunakan karyawan itu beserta keluarganya untuk memenuhi

kebutuhan-kebutuhannya. Besarnya kompensasi mencerminkan status,

pengakuan, dan tingkat pemenuhan kebutuhan yang dinikmati oleh

karyawan bersama keluarganya. Jika balas jasa yang diterima karyawan

semakin besar berarti jabatannya semain tinggi, statusnya semakin baik,

dan pemenuhan kebutuhan yang dinikmatinya semakin banya pula.

Dengan demikian, kepuasan kerjanya juga semakin baik. Ketika organisasi
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terus menghadapi tekanan persaingan yang meningkat, mereka akan

berusaha untuk berbuat lebih banyak dan melakukannya dengan kualitas

yang lebih baik. Seperti tujuan untuk meningkatkan volume penjualan,

laba, inovasi, kualitas, pertumbuhan lapangan kerja sering dikontrol ketat.

Biasanya, sistem kompensasi karyawan memainkan peran utama dalam

upaya mengelola sumber daya manusia dengan lebih baik. Kompensasi

karyawan memainkan peran kunci karena merupakan jantung dari

hubungan kerja, menjadi sangat penting bagi karyawan dan pengusaha.

Karyawan biasanya bergantung pada upah, gaji, dan sebagainya untuk

menyediakan sebagian besar dari kebetuhuan mereka seperti pendapatan

dan jaminan kesehatan. Untuk perusahaan, kompensasi merupakan

keputusan mempengaruhi biaya mereka dalam melakukan bisnis dan

dengan demikian, kemampuan mereka untuk menjual secara kompetitif

harga produk di pasar. Selain itu, keputusan kompensasi mempengaruhi

kemampuan serta dapat digunakan untuk bersaing pada karyawan di pasar

tenaga kerja (menarik dan mempertahankan), serta sikap mereka dan

perilaku sementara dengan perusahaan.

Dengan mata lain kompensasi disini merupakan sarana untuk

mempertahankan pegawai dan sarana untuk mendapatkan pegawai dengan

l0yalitas yang tinggi terhadap perusahan karena adanya kompensasi yang

menurut mereka dapat digunakan acuan sebagai pendapatan kehidupan

sehari-hari. Praktik kompensasi karyawan berbeda di seluruh unit kerja

(misalnya, organisasi, unit bisnis, dan fasilitas) pada beberapa dimensi
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(Milkovich, & Murray, 1992). Fokus literatur kompensasi karyawan telah

dilakukan mendefinisikan dimensi-dimensi ini, memahami mengapa

organisasi berbeda pada mereka (determinan), dan menilai apakah

perbedaan tersebut memiliki konsekuensi untuk sikap dan perilaku

karyawan, dan untuk efektivitas organisasi. Dalam pembahasan berikut,

kami secara singkat menggambarkan dasar dimensi kompensasi dan

meringkas beberapa teori kunci yang digunakan untuk menjelaskan

konsekuensi dari keputusan kompensasi yang berbeda. Sebuah diskusi

tentang determinan pembayaran bisa ditemukan di Gerhart dan Milkovich

(1992).

Karyawan saat ini tidak mau bekerja hanya untuk uang tunai saja,

mereka mengharapkan 'ekstra'. Ekstra ini dikenal sebagai tunjangan

karyawan. Juga dikenal sebagai tunjangan, tunjangan karyawan adalah

non-finansial bentuk kompensasi yang ditawarkan selain gaji tunai untuk

memperkaya kehidupan pekerja. Manfaat karyawan secara keseluruhan

tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja karyawan, namun, tunjangan

yang tidak memadai berkontribusi pada tingkat kepuasan yang rendah dan

meningkatkan absensi dan perputaran pada karyawan (DeCenzo dan

Robbins, 2007). Jadi Anda harus hati-hati merancang manfaat Anda paket.

Paket Anda mungkin termasuk telepon seluler untuk setiap pekerja,

membawanya ke pelatihan lokakarya atau seminar, memberi mereka satu

atau dua hari libur setiap bulan dan seterusnya. Saat memutuskan paket

manfaat, pertimbangkan biaya terkait. Kompensasi yang dirancang dengan
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baik dan rencana manfaat membantu untuk menarik, memotivasi dan

mempertahankan bakat dalam suatu organisasi. Dirancang dengan baik

rencana kompensasi & manfaat akan menguntungkan perusahaan atau

bisnis / karyawan dengan cara-cara berikut :

1). Kepuasan kerja

Karyawan akan senang dengan pekerjaan mereka dan ingin bekerja

untuk itu organisasi jika mereka mendapatkan kompensasi yang

adil dalam pertukaran layanan mereka.

2) Motivasi

Kita semua memiliki berbagai jenis kebutuhan. Sebagian dari kita

menginginkan uang sehingga karyawan bekerja untuk perusahaan

yang memberi mereka bayaran lebih tinggi. Beberapa pencapaian

nilai lebih dari uang, mereka akan mengasosiasikan diri dengan

perusahaan yang menawarkan peluang promosi, pembelajaran, dan

pengembangan yang lebih besar. Sebuah rencana kompensasi yang

menyentuh kebutuhan pekerja lebih mungkin memotivasi mereka

untuk bertindak sesuai yang diinginkan cara.

3) Ketidakhadiran yang rendah

Ketika kompensasi pekerja dikelola secara memadai, karyawan akan

memiliki semangat dan antusiasme untuk menjadi teratur di tempat

kerja daripada membuang-buang waktu di rumah. Meskipun

beberapa cenderung diam di tempat kerja juga, tetapi ketika mereka

diperlakukan dengan baik mereka akan menawarkan nilai untuk itu.
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4) Turnover Rendah

Karyawan tidak akan mau bekerja untuk organisasi lain selama

mereka diperlakukan dengan baik dan mendapatkan kompensasi

mereka pada waktu dan ukuran yang tepat. Begitu akan ada tingkat

perputaran karyawan yang rendah.

Manfaat paket kompensasi yang bagus untuk karyawan adalah

seperti yang diidentifikasi:

1) Ketenangan Pikiran

Persembahan Anda untuk beberapa jenis asuransi pekerja Anda

membebaskan mereka dari ketakutan tertentu. Pekerja Anda

sekarang bekerja dengan santai pikiran.

2) Meningkatkan rasa percaya diri: Setiap manusia menginginkan

usahanya untuk mendapatkannya pengakuan. Karyawan

mendapatkan kepercayaan diri lebih banyak dan lebih banyak di

dalam mereka dan dalam kemampuan mereka jika mereka hanya

menerima kompensasi. Akibatnya, tingkat kinerja mereka

meningkat. Sederhananya, itu unsur-unsur dari program kompensasi

total merupakan semua hal yang digunakan bisnis untuk menarik

karyawan, termasuk gaji, bonus, gaji insentif, tunjangan dan peluang

pertumbuhan karyawan seperti pengembangan profesional dan

pelatihan tambahan. Sistem ini menyediakan sejumlah keuntungan

bagi perusahaan, terutama usaha kecil di mana pemilik bisnis dan
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manajer harus membina hubungan pribadi yang positif dengan

karyawan.

3. Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja memainkan peran penting terhadap kinerja

karyawan. Lingkungan kerja dikatakan berdampak sangat besar pada

kinerja karyawan baik menuju hasil negatif atau positif

(Chandrasekar2001) .Di dunia, ada organisasi internasional yang

memperdebatkan hak-hak karyawan. Kebanyakan orang menghabiskan

lima puluh persen dari kehidupan mereka di dalam lingkungan dalam

ruangan, yang sangat memengaruhi status mental, tindakan, kemampuan,

dan kinerja mereka (Dorgan, 1994). Hasil yang lebih baik dan peningkatan

produktivitas diasumsikan sebagai hasil dari lingkungan tempat kerja yang

lebih baik. Lingkungan fisik kantor yang lebih baik akan meningkatkan

karyawan dan akhirnya meningkatkan produktivitas mereka. Berbagai

literatur berkaitan dengan studi beberapa kantor dan gedung perkantoran

menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti ketidakpuasan, berantakan

tempat kerja dan lingkungan fisik memainkan peran utama dalam

hilangnya produktivitas karyawan (Clements- Croome 1997).

Pada tahun 1990-an, faktor lingkungan kerja telah berubah karena

perubahan beberapa faktor seperti lingkungan sosial, teknologi informasi

dan fleksibel cara mengatur proses kerja (Hasun & Makhbul, 2005).

Ketika karyawan sedang secara fisik dan emosional cocok akan memiliki

keinginan untuk bekerja dan kinerja mereka hasil harus ditingkatkan.
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Selain itu, lingkungan tempat kerja yang tepat membantu mengurangi

jumlah ketidakhadiran dan dengan demikian dapat meningkatkan kinerja

pekerja Anda yang mengarah pada peningkatan produktivitas di tempat

kerja (Boles et al.2004). Kohun (1992), mendefinisikan lingkungan kerja

sebagai satu kesatuan yang terdiri dari totalitas kekuatan, tindakan dan

faktor-faktor lain yang berpengaruh saat ini dan, atau berpotensi bersaing

dengan aktivitas dan kinerja karyawan. Kerja lingkungan adalah jumlah

keterkaitan yang ada dalam karyawan dan lingkungan di mana karyawan

bekerja. Hubner (2004) berpendapat bahwa "kemampuan untuk berbagi

pengetahuan di seluruh organisasi tergantung pada bagaimana lingkungan

kerja dirancang untuk memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan

lingkungan kerja seolah-olah itu adalah aset. Ini membantu organisasi

untuk meningkatkan efektivitas dan memungkinkan karyawan

mendapatkan manfaat dari pengetahuan kolektif ”. Selain itu, ia

berpendapat bahwa lingkungan kerja yang dirancang untuk memenuhi

kepuasan karyawan dan aliran bebas pertukaran gagasan adalah media

yang lebih baik memotivasi karyawan menuju produktivitas yang lebih

tinggi. Opperman (2002) mendefinisikan lingkungan kerja adalah

gabungan dari tiga subkawasan utama:

1) Lingkungan teknis mengacu pada alat, peralatan, infrastruktur

teknologi dan elemen fisik atau teknis lainnya. Teknis lingkungan

menciptakan elemen-elemen yang memungkinkan karyawan

melakukan tugasnya masing-masing tanggung jawab dan kegiatan.
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2) Lingkungan manusia mengacu pada teman sebaya, yang lain dengan

siapa karyawan berhubungan, tim dan kelompok kerja, masalah

interaksional, kepemimpinan dan manajemen. Lingkungan ini

dirancang sedemikian rupa sehingga mendorong informal interaksi

di tempat kerja sehingga peluang untuk berbagi pengetahuan dan

pertukaran ide bisa ditingkatkan. Ini adalah dasar untuk mencapai

produktivitas maksimum.

3) Lingkungan organisasi meliputi sistem, prosedur, praktik, nilai dan

filosofi. Manajemen memiliki kendali atas lingkungan organisasi.

Pengukuran sistem di mana orang dihargai berdasarkan kuantitas,

maka pekerja akan memiliki sedikit ketertarikan membantu para

pekerja yang berusaha meningkatkan kualitas. Dengan demikian,

masalah organisasi lingkungan mempengaruhi produktivitas

karyawan.

Faktor Lingkungan Kerja, lingkungan tempat kerja terdiri dari

berbagai faktor yang merupakan penentu imperatif kinerja karyawan

(Lambert, 2001). Faktor faktor ini dapat berkontribusi positif atau negatif

untuk mencapai kinerja karyawan yang maksimal, diantaranya :

1). Faktor Lingkungan Tempat Kerja Fisik

Ismail dkk. (2010) berpendapat bahwa kondisi lingkungan

tempat kerja fisik mempengaruhi fungsi karyawan dan itu akan

menentukan kesejahteraan organisasi. Mereka menambahkan bahwa

lingkungan kerja fisik termasuk tata letak kantor internal dan eksternal,
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suhu, zona kenyamanan dan juga pengaturan atau pengaturan kerja.

Lingkungan tempat kerja fisik faktor juga termasuk pencahayaan (baik

buatan dan alami), kebisingan, furnitur dan tata ruang di tempat kerja

(Vischer, 2007). Lingkungan tempat kerja fisik termasuk tingkat

kenyamanan, ventilasi dan pemanasan, pencahayaan. Fitur-fitur ini

membantu sisi fungsional dan estetika, dekorasi dan desain lingkungan

tempat kerja yang pada akhirnya membantu meningkatkan karyawan

pengalaman dan membutuhkan kinerja yang lebih baik. Tingkat

kenyamanan dan suhu juga sangat memengaruhi kesehatan karyawan.

Niemela et Al. (2002) menemukan bahwa ada penurunan dalam kinerja

kerja ketika suhu tinggi, dan suhu rendah berhubungan dengan kinerja

tugas manual. Desain kantor mendorong karyawan untuk bekerja

dengan cara tertentu dengan cara stasiun kerja mereka dibangun. Tata

ruang berkontribusi banyak terhadap bagaimana karyawan melakukan

tugasnya (Al-Anzi, 2009). Kantor tertutup denah lantai, yang dapat

terdiri dari masing-masing karyawan yang memiliki kantor tersendiri

atau beberapa orang-orang di setiap kantor, memungkinkan karyawan

memiliki privasi lebih banyak daripada kantor rencana terbuka tata

letak. Ini memungkinkan karyawan untuk bekerja dengan tenang dan

damai, menjaga mereka tetap fokus pada tugas-tugas mereka tanpa

banyak gangguan. Ini juga menawarkan kerangka berpikir dan

kreativitas tanpa karyawan banyak gangguan. Menurut McCoy dan

Evans (2005) unsur-unsur pekerjaan fisik lingkungan harus tepat
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sehingga karyawan tidak akan stres saat melakukan pekerjaan mereka

pekerjaan. Unsur-unsur fisik memainkan peran penting dalam

mengembangkan jaringan dan hubungan di kerja Semua dalam semua,

lingkungan kerja fisik harus mendukung kinerja yang diinginkan.

Vischer (2008) menekankan bahwa lingkungan tempat kerja yang

kondusif harus diprioritaskan karena menyediakan dukungan kepada

karyawan dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Ini harus cukup

kondusif untuk diaktifkan kinerja tugas oleh karyawan.

2). Penghargaan Tempat Kerja

Hadiah dapat berupa keuangan dan non-keuangan (Luthans,

2000) dan mereka dapat dimanfaatkan secara positif untuk

meningkatkan kinerja karyawan. Hadiah juga bisa bersifat intrinsik atau

ekstrinsik. Hakiki imbalan melekat dalam pekerjaan itu sendiri bersama

dengan apa yang dinikmati karyawan sebagai hasil dari berhasil

menyelesaikan tugas atau mencapai proyeknya. Hadiah ekstrinsik di sisi

lain adalah eksternal untuk tugas pekerjaan, seperti gaji, kondisi kerja,

tunjangan, keamanan, dan kontrak layanan. Paket hadiah dapat

memengaruhi kinerja karyawan; itu dapat membantu meningkatkan

karyawan kinerja dengan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan

kemampuan karyawan untuk mencapai tujuan organisasi (Ajila dan

Abiola, 2004). Penelitian telah mengungkapkan bahwa jika suatu

organisasi gagal memberi penghargaan kepada karyawan, itu akan

menurunkan kinerja karyawan dan imbalan yang efisien sistem dapat
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menjadi motivator yang baik tetapi sistem penghargaan yang tidak

efisien dapat menyebabkan demotivasi karyawan dalam hal kinerja

rendah, konflik internal, absensi, turnover tinggi, kurangnya komitmen

dan kesetiaan dan keterlambatan (Heng, 2012). Organisasi karenanya

perlu mengatur sistem penghargaan yang efisien yang meningkatkan

kinerja karyawan yang mengarah ke pencapaian organisasi tujuan.

3). Gaya Manajemen / Kepemimpinan

Perkembangan dan perubahan yang dibuat oleh individu dan

kelompok dikaitkan dengan kehadiran seorang pemimpin. Setiap

manajer menggunakan gaya kepemimpinan tertentu yang memiliki

dampak signifikan pada semangat karyawan. Akibatnya, semangat kerja

karyawan akan mempengaruhi kinerja mereka. Tingkat (2004)

menegaskan bahwa gaya kepemimpinan transformasional yang terdiri

dari cita-cita, pengaruh, motivasi inspirasional, stimulasi intelektual dan

pertimbangan individual adalah salah satu dari gaya kepemimpinan

yang paling efektif. Komponen kepemimpinan transformasional ini

memberikan hasil yang tinggi kinerja dan berdampak sangat pada

kepuasan karyawan. Ada juga kepemimpinan berorientasi pragmatis

yang menekankan pada kepemimpinan kesetaraan antara para

pemimpin dan bawahan. Semua anggota organisasi memiliki hukum

yang sama dan setara, informasi dan perspektif dan peran pemimpin

memfasilitasi pembentukan organisasi (Duckett dan Macfarlane, 2003).

Kepemimpinan seperti ini paling berhasil. Kepemimpinan yang sukses
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oleh karena itu sangat penting untuk efektivitas organisasi dan kinerja

karyawan. Gaya kepemimpinan memengaruhi berbagai faktor seperti

kepuasan kerja, kinerja turnover intention dan stress dan berkontribusi

pada kesuksesan organisasi. Oleh karena itu, para manajer perlu untuk

mengadopsi perilaku kepemimpinan yang sesuai untuk meningkatkan

karyawan kinerja.

4). Pelatihan dan pengembangan

Armstrong (2006) menyatakan bahwa pengembangan adalah

proses yang berlangsung yang memungkinkan orang untuk

melakukannya kemajuan dari keadaan pemahaman dan kemampuan

saat ini ke keadaan masa depan di mana tingkat yang lebih tinggi

keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi diperlukan. Itu mengambil

bentuk kegiatan belajar yang mempersiapkan orang untuk menjalankan

tanggung jawab yang lebih luas atau meningkat. Tzafrir (2005)

menegaskan hal itu pelatihan adalah elemen penting dalam

menghasilkan sumber daya manusia. Ini menyediakan karyawan

dengan keterampilan, kemampuan, dan pengetahuan yang dibutuhkan

oleh pos. Tujuan pelatihan adalah mencapai mengubah perilaku mereka

yang terlatih. Ini berarti bahwa peserta pelatihan harus memperoleh

keterampilan manipulatif baru, pengetahuan teknis dan keterampilan

dalam pekerjaan sedemikian rupa untuk membantu dalam pencapaian

tujuan organisasi.
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Pelatihan membantu mendamaikan kesenjangan antara apa yang

seharusnya terjadi dan apa yang terjadi di antara keduanya target atau

standar yang diinginkan dan tingkat kinerja kerja aktual (Armstrong,

2006). Latihan kebutuhan adalah setiap kekurangan dalam kinerja

karyawan, atau kinerja potensial yang dapat terjadi diremediasi dengan

pelatihan yang sesuai. Ada banyak cara untuk mengatasi kekurangan

pada manusia kinerja di tempat kerja, dan pelatihan adalah salah

satunya. Kinerja karyawan dapat dilihat sebagai hasil kesesuaian antara

pelatihan dan pengembangan dan tujuan organisasi.

5). Keseimbangan Kehidupan Kerja

Keseimbangan kehidupan kerja dapat merujuk pada salah satu

dari berikut: dukungan organisasi untuk perawatan yang bergantung,

pilihan kerja yang fleksibel dan cuti keluarga atau pribadi (Estes dan

Michael, 2005). Keseimbangan hidup kerja praktik ketenagakerjaan

terkait dengan menyediakan ruang bagi karyawan untuk

menyeimbangkan apa yang mereka lakukan di tempat kerja dengan

tanggung jawab dan minat yang mereka miliki di luar pekerjaan

(Armstrong, 2006). Oleh dengan demikian, mereka mendamaikan klaim

pekerjaan dan rumah yang bersaing dengan kebutuhan mereka sendiri

juga orang-orang pengusaha. Kebijakan keseimbangan hidup kerja

dapat mengurangi ketidakhadiran dan membantu mengatasi yang

rendah moral dan tingkat stres yang tinggi dapat menyebabkan kinerja

yang buruk sejak karyawan mendapatkan lelah bekerja juggling dan
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tanggung jawab hidup. Banyak peneliti telah sepakat tentang peran

penting dari keseimbangan kehidupan kerja karena berhubungan

dengan kesejahteraan psikologis karyawan dan rasa keselarasan

keseluruhan dalam hidup (Clark, 2000). Seimbang kerja-hidup

dikaitkan dengan kepuasan kerja yang meningkat dan komitmen

organisasi. Pengalaman kerja di dunia kerja memperdalam keterlibatan

terkait peran mereka yang terkait peningkatan kinerja organisasi.

4. Kinerja Karyawan

Kinerja adalah konsep multikomponen dan tingkat fundamental yang

dapat membedakan proses aspek kinerja, yaitu, perilaku dari hasil yang

diharapkan (Borman, & Motowidlo, 1993; Campbell et al., 1993; Roe,

1999). Perilaku di sini menunjukkan tindakan orang menunjukkan untuk

menyelesaikan pekerjaan, sedangkan aspek hasil adalah tentang

konsekuensi dari individu perilaku kerja (Campbell, 1990). Ternyata, di

tempat kerja, keterlibatan perilaku dan yang diharapkan hasilnya terkait

satu sama lain (Borman, & Motowidlo, 1993), tetapi tumpang tindih yang

komprehensif antara kedua konstruk tersebut belum jelas, seperti yang

diharapkan oleh faktor-faktor seperti motiva-tion dan kemampuan kognitif

dari aspek perilaku. Kinerja dalam bentuk kinerja tugas Tanggung jawab

pekerjaan ditugaskan sebagai bagian dari uraian Tugas. Kinerja tugas

membutuhkan lebih banyak kemampuan kognitif dan terutama difasilitasi

melalui tugas pengetahuan (pengetahuan atau prinsip yang diperlukan

untuk memastikan kinerja pekerjaan dan memiliki kemampuan untuk
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menangani beberapa tugas), keterampilan tugas (aplikasi pengetahuan

teknis untuk menyelesaikan tugas) berhasil tanpa banyak pengawasan),

dan kebiasaan tugas (kemampuan bawaan untuk menanggapi pekerjaan

yang ditugaskan) yang baik memfasilitasi atau menghambat kinerja)

(Conway, 1999). Oleh karena itu, anteseden utama dari kinerja tugas

adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan dan pengalaman

sebelumnya. Dalam konteks organisasi, tugas kinerja adalah pemahaman

kontraktual dari manajer dan bawahan untuk dicapai tugas yang

ditugaskan. Kinerja tugas yang dipastikan dibagi menjadi dua segmen:

tugas teknis-administratif kinerja dan kinerja tugas kepemimpinan. Kinerja

pekerjaan yang diharapkan terdiri dari perencanaan, mengatur, dan

mengatur pekerjaan sehari-hari melalui kemampuan teknis seseorang,

pertimbangan bisnis dan seterusnya disebut sebagai tugas tugas teknis-

administrasi. Kinerja tugas kepemimpinan adalah diberi label melalui

pengaturan sasaran strategis, menjunjung tinggi standar kinerja yang

diperlukan, memotivasi dan mengarahkan bawahan untuk menyelesaikan

pekerjaan melalui dorongan, pengakuan, dan kritik konstruktif cisms

(Tripathy, 2014). Borman, dan Motowidlo (1997) mendefinisikan job

perforasi -mance dalam konteks kinerja tugas sebagai "efektifitas yang

digunakan penghuni pekerjaan untuk melaksanakannya tugas yang

diberikan, yang mewujudkan pemenuhan visi organisasi saat memberi

penghargaan kepada organisasi dan secara proporsional. "Werner (1994)

telah mensintesis proposisi sebelumnya dari kinerja tugas melalui
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hubungan formal dengan penghargaan organisasi sebagai "keterampilan

dan perilaku yang ditunjukkan itu mempengaruhi produksi langsung

barang atau jasa, atau jenis kegiatan yang menyediakan sup tidak langsung

-port ke proses teknis inti organisasi.

Kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dan memberikan

dukungan yang diperlukan untuk profil pekerjaan secara dinamis situasi

kerja disebut sebagai kinerja adaptif (Hesketh, & Neal, 1999). Penelitian

sebelumnya telah ditemukan bahwa begitu para karyawan memperoleh

sejumlah kesempurnaan tertentu dalam tugas-tugas yang ditugaskan,

mereka mencoba untuk beradaptasi sikap dan perilaku mereka terhadap

berbagai persyaratan pekerjaan mereka (Huang et al., 2014; Pulakos et al.,

2000). Kinerja adaptif yang efektif memerlukan kemampuan karyawan

untuk secara efisien menghadapi volatile keadaan kerja (Baard, Rench, &

Kozlowski, 2014), misalnya, transformasi teknologi, perubahan dalam satu

penugasan pekerjaan inti, restrukturisasi organisasi dan sebagainya.

Evolusi berbagai baru Pendudukan inovasi dalam inovasi membutuhkan

karyawan untuk terlibat dalam pembelajaran baru dan dapatkan diri

beradaptasi dengan perubahan dalam cara yang efisien (Griffin, Parker, &

Mason, 2010; Hollenbeck, LePine, & Ilgen, 1996). Para karyawan juga

diharapkan untuk menyesuaikan perilaku interpersonal mereka serta

mengubah keadaan untuk berhasil bekerja dengan berbagai macam rekan

dan bawahan. Dalam konteksnya kinerja kerja yang sehat, Griffin, Neal,

dan Parker (2007) menyebutkan bahwa kemampuan kerja dapat membantu
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kinerja tugas, tetapi kemampuan beradaptasi dan proaktif terhadap peran

pekerjaan seseorang penting untuk mengatasi ketidakpastian lingkungan

bisnis. Seiring dengan tugas dan kemampuan beradaptasi, upaya yang

telah dilakukan untuk memastikan dan menciptakan tempat kerja yang

lebih baik (Austin, & Villanova, 1992; Viswesvaran, & Ones, 2000).

Psikolog industri menyebut komponen non-pekerjaan sebagai perilaku

kewarganegaraan organizasional (OCB) atau kinerja kontekstual yang

mengacu pada tindakan sukarela karyawan (Bateman, & Organ, 1983)

yang menguntungkan pengusaha secara tidak langsung. Kinerja

kontekstual adalah jenis perilaku prososial yang ditunjukkan oleh individu

dalam pengaturan kerja. Perilaku seperti itu diharapkan terjadi seorang

karyawan tetapi mereka tidak secara terbuka disebutkan dalam deskripsi

pekerjaan seseorang. Harapan tak bertanda semacam ini disebut perilaku

prososial atau perilaku peran ekstra. Brief, dan Motowidlo (1986)

mendefinisikannya sebagai perilaku yang dicapai oleh anggota suatu

organisasi yang diarahkan kepada seorang individu, grup, atau organisasi

dengan siapa anggota berinteraksi saat melaksanakan peran organisasinya,

dan akhirnya perilaku tersebut dilakukan dengan tujuan mendorong

perbaikan individu, kelompok, atau organisasi yang diarahkan.

Mendukung ideologi di atas, banyak peneliti terkemuka di bidang ini telah

menganjurkan hal itu kinerja pekerjaan yang diharapkan membawa dua

dimensi vital; satu sebagai pekerjaan yang dibutuhkan oleh suatu

organisasi seiring dengan peran seseorang dan yang lainnya sebagai
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perilaku kerja bebas (LePine, Erez, & Johnson, 2002). Mengesankan

tentang pentingnya perilaku kerja sukarela atau nontask kinerja, psikolog

kemudian mencetuskannya sebagai kinerja kontekstual yang berkonotasi

membantu yang lain beradaptasi dengan peran pekerjaan yang bervariasi

(Motowidlo, Borman, & Schmit, 1997). Bergeron (2007)

merekomendasikan bahwa kinerja kontekstual harus terdiri dari beberapa

"subdimensi" seperti kerja tim, kesetiaan, dan tekad. Dipercaya bahwa

karyawan yang terlibat bekerja dengan semangat yang mengarah pada

penerjemahan tidak hanya berperforma tinggi tetapi juga berperilaku peran

ekstra (Kahn, 1990). Kinerja kontekstual adalah diuraikan atas dasar

"perasaan dan sudut pandang" bahwa karyawan itu merangkul rekan-rekan

mereka, yang disebut sebagai team spirit. Semacam perasaan sesama

diintensifkan melalui tim semangat, dimana karyawan dapat berbagi

masalah dan masalah mereka dengan sukarela dan bebas satu sama lain

dalam organisasi (Jaworski, & Kohli, 1993). Esprit-de corps adalah upaya

yang sangat baik untuk menurunkan keberhasilan organisasi (Jones et al.,

2007) dan peneliti sebelumnya di konteks ini telah menganjurkan bahwa

pertumbuhan dalam jiwa tim dalam organisasi menghasilkan karyawan

yang lebih baik kinerja dan tempat kerja yang lebih bahagia (Boyt, Lusch,

& Naylor, 2001). Kinerja kontekstual adalah semacam sikap seperti

menjadi sukarelawan untuk bekerja ekstra, membantu orang lain dalam

menyelesaikan tugas yang sulit, menjunjung tinggi antusiasme di tempat

kerja, bekerja sama dengan orang lain pada saat dibutuhkan, berbagi
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sumber daya penting dan informasi untuk pengembangan organisasi,

mematuhi aturan yang ditentukan dan peraturan, dan mendukung

keputusan organisasi untuk perubahan yang lebih baik (Coleman, &

Borman, 2000). Perilaku semacam ini berkontribusi untuk menciptakan

budaya yang menstimulasi dan iklim organisasi yang membantu mencapai

produktivitas individu dan organisasi yang efektif. Untuk memilih dan

menginduksi personil yang tepat dalam organisasi, memperkenalkan tes

kepribadian dan diskusi kelompok untuk mengukur kemampuan calon

kandidat untuk kinerja kontekstual bersama tes efisiensi (kemampuan dan

tes pengalaman) untuk mengukur kinerja tugas mereka diusulkan.

B. Penelitian Terdahulu

Rantesalu, Mus, Mapparenta, Arifin (2016) meneliti tentang The Effect

of Competence, Motivation and Organizational Culture on Employee

Performance: the Mediating Role of Organizational Commitment. Variabe

yang digunakan adalah Competence, Motivation, Organizational Culture,

Employee Performance and Organizational Commitment. Populasi yang

digunakan adalah Institute of Education and Training of South Sulawesi

province. Sampel 224 responden. Teknik yang digunakan Data dianalisis

secara kuantitatif dengan menggunakan intervening. Hasil menunjukkan

bahwa kompetensi dan budaya organisasi memiliki pengaruh positif dan

signifikan terhadap komitmen organisasi. Motivasi kerja memiliki efek

negatif dan tidak signifikan terhadap komitmen organisasi. Kompetensi,
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budaya organisasi dan komitmen organisasi memiliki pengaruh positif dan

signifikan terhadap kinerja karyawan. Motivasi kerja memiliki efek negatif

dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Komitmen organisasi sebagai

variabel mediasi dalam menjelaskan pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja

karyawan, sedangkan dalam, menjelaskan pengaruh kompetensi dan budaya

organisasi terhadap kinerja, komitmen organisasi tidak terbukti

Suryana H. Achmad (2016) meneliti The Effect Of Competency,

Motivation, And Organizational Culture On The Employee Performance At

The Jayakarta Hotel, Bandung, Indonesia. Adapun variabel yang digunakan

adalah HR, Competency, Motivation, Organizational Culture, Employee

Performance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: kompetensi karyawan

cenderung pada nilai yang cukup (pengaruh yang signifikan terhadap kinerja);

motivasi karyawan cenderung pada nilai yang baik (pengaruh yang signifikan

terhadap kinerja) dan kecenderungan budaya kerja cenderung berada pada

nilai yang cukup untuk mempengaruhi kinerja.

Muda, Rafiki dan Harahap (2014) meneliti Factors Influencing

Employees’ Performance: A Study on the Islamic Banks in Indonesia.

Adapun variabel yang diteliti adalah Job stress, motivation, communication,

employeee performance. Populasi yang digunakan adalah Indonesia.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian survei cross sectional, pada

sampel 32 responden.. Teknik yang digunakan Data dianalisis secara

kuantitatif dengan menggunakan Analisis regresi linier berganda. Hasil

menunjukkan bahwa Motivasi memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan.
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Rizal, Idrud, Djumahir dan Mintarti (2014) meneliti tentang Effect of

Compensation on Motivation, Organizational Commitment and Employee

Performance (Studies at Local Revenue Management in Kendari City).

Variabel yang digunakan Compensation, Motivation, Organizational

Commitment, Employee Performance. Populasi yang digunakan adalah Local

Revenue Management in Kendari City. Sampel yang digunakan berjumlah

126 responden Teknik yang digunakan Data dianalisis secara kuantitatif

dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil menunjukkan bahwa

Compensasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja.

Lankeshwara (2016) meneliti tentang A study on the impact of

workplace environment on employee’s performance: with reference to the

Brandix Intimate Apparel - Awissawella. Adapun variabel yang digunakan

adalah Employee’s Performance, Job Aids, Supervisor Support, Physical

Work Environment. Populasi yang digunakan adalah Brandix Intimate

Apparel - Awissawella. Sampel terdiri dari 85 responden. Penelitian ini

menggunakan purposive sampling, Teknik yang digunakan Data dianalisis

secara kuantitatif dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil

menunjukkan bahwa Lingkungan kerja memiliki hubungan positif terhadap

kinerja karyawan.
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C. Kerangaka Pemikiran

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Keterangan :

1. Variabel terikat atau yang disebut dengan variabel dependen adalah

variabel yang menjadi akibat dari adanya variabel bebas, dalam hal ini

variabel  terikatnya adalah Kinerja karyawan.

2. Variabel bebas atau independen

Variabel bebas atau variabel independen adalah variabel yang akan

mempengaruhi munculnya variabel terikat. Variabel bebas dalam hal ini

adalah Motivasi, kompensasi dan Lingkungan Kerja.

D. Pengembangan Hipotesis

1. Hubungan Motivasi Terhadap Kinerja karyawan.

Motivasi karyawan sendiri dapat berasal dari kebutuhan akan uang,

penghargaan, kekuasaan, dan pengakuan. Motivasi dari luar dapat berasal

dari keluarga, rekan kerja dan atasan. Secara garis besar motivasi kerja

Kinerja karyawanKompensasi

Motivasi

Lingkungan

Kerja
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dibagi menjadi dua bagian, yaitu motivasi positif dan motivasi negatif.

Motivasi positif adalah proses memengaruhi orang dengan memberikan

kemungkinan mendapatkan hadiah, sementara motivasi negatif adalah

proses memengaruhi seseorang melalui kekuatan rasa takut seperti

kehilangan pengakuan, uang atau posisi (Heidjrachman & Husnan, 2002).

Pandangan lain mengklasifikasikan motivasi kerja menjadi motivasi

intrinsik, yaitu penggerak pekerjaan yang bersumber dari dalam pekerja

dalam bentuk kesadaran akan arti pekerjaan yang dilakukan. Motivasi

ekstrinsik mendorong tenaga kerja yang bersumber dari luar pekerja dalam

bentuk kondisi yang mengharuskan melaksanakan pekerjaan secara

maksimal (Nawawi, 2000).

Teori ERG dari Clayton Alderfer menjelaskan bahwa setiap individu

perlu termotivasi untuk memenuhi kebutuhan eksistensi, hubungan dan

pertumbuhan yang biasanya disebut kebutuhan ERG. Unsur ERG mencakup

tuntutan subsisten, kebutuhan fisik, kebutuhan keluarga, dan kebutuhan

sosial, kebutuhan pekerjaan dan kebutuhan yang produktif dan kreatif. Hasil

Penelitian yang dilakukan oleh Rantesalu, Mus, Mapparenta, Arifin (2016),

Muda, Rafiki dan Harahap (2014) menunjukkan bahwa motivasi memiliki

pengaruh positif terhadap kinerja karyawan, dengan didukung penelitian

yang dilakukan Suryana H. Achmad (2016) menunjukkan bahwa motivasi

karyawan cenderung pada nilai yang baik (pengaruh yang signifikan

terhadap kinerja)
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Adapun hipotesis yang bisa dinyatakan adalah:

H1: Motivasi berpengaruh positif terhadap Kinerja Karyawan

2. Hubungan Kompensasi terhadap Kinerja karyawan.

Robbins (1996) mengatakan bahwa orang melakukan apa yang

mereka lakukan untuk mencapai tujuan. Sebelum mereka bekerja,

mereka mencari gaji dan tunjangan. Ada banyak jenis penghargaan,

misalnya: peningkatan gaji, tunjangan karyawan atau tugas pekerjaan

yang disukai. Semua jenis penghargaan dikendalikan oleh organisasi.

Lawler III. et al. dalam Dunette dan Hough (1992) mengatakan bahwa

peran penting dari kontrol organisasi (diskresi di bawah kendali) adalah

melalui kontrol hadiah untuk mempengaruhi perilaku karyawan. Robbins

(1996) konsisten dengan Gibson (1996) untuk membagi dua jenis

manfaat dalam bentuk penghargaan ekstrinsik dan intrinsik. Robbin

selanjutnya membagi penghargaan ekstrinsik sebagai berikut: a.

Kompensasi Langsung, b. kompensasi tidak langsung, c. hadiah uang

non. Kompensasi sebagai bonus hanya berdasarkan total laba perusahaan

atau laba unit bisnis, atau beberapa campuran dari dua bonus untuk

menghubungkan unit ke kinerja keputusan dan tindakan manajer lebih

memiliki efek langsung dari unitnya sendiri untuk bekerja pada unit

bisnis lain (Anthony et al., 2000) Javed et al. (2010) menyatakan

hubungan kinerja karyawan terhadap kompensasi adalah positif. Collins

et al. (2005) juga menemukan bahwa praktik efektif SDM mempengaruhi
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kinerja karyawan. Rizal et., al. (2014) menemukan bahwa kompensasi

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Oleh karena itu,

hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

Berdasarkan diatsa dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Kompensasi memiliki hubungan positif terhadap Kinerja

Karyawan

3. Hubungan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan.

Lingkungan kerja fisik dapat menghasilkan seseorang untuk

menyesuaikan atau tidak sesuai dengan lingkungan tempat kerja dan juga

dikenal sebagai tempat kerja yang ergonomis. Ada beberapa faktor

lingkungan kerja fisik yang membantu karyawan untuk melakukan

pekerjaan mereka lebih efektif dan yang mengarah untuk meningkatkan

kepuasan kerja mereka, seperti penerangan, konfigurasi lantai, tata letak

kantor dan juga tata letak furnitur (Brill et al, 1985).

Menurut Vischer (2007), lingkungan kerja fisik adalah salah satu

faktor paling penting yang mempengaruhi kinerja kerja. Bukti terkumpul

bahwa lingkungan kerja fisik di mana orang bekerja mempengaruhi

kinerja pekerjaan dan kepuasan kerja. McCoy & Evans (2005)

menjelaskan bahwa jika karyawan tidak puas dengan lingkungan kerja

mereka dan setelah karyawan menjadi stres di tempat kerja, karyawan

cenderung melakukan pekerjaan mereka sangat lambat. Ini secara

langsung akan mempengaruhi kinerja karyawan dan juga untuk

produktivitas keseluruhan organisasi.
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Menurut Vischer (2007), karyawan dipengaruhi oleh lingkungan

tempat mereka bekerja dan dengan memiliki lingkungan yang baik,

karyawan dapat menerapkan energi mereka dan perhatian penuh mereka

untuk melakukan pekerjaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh

Lankeshwara (2016) menunjukkan bahwa Lingkungan kerja memiliki

pengaruh positif terhadap kinerja.

Berdasarkan diatsa dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Lingkungan Kerja berpengaruh positif terhadap kinerja

karyawan


