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THE EFFECT OF WORK ENVIRONMENT AND WORK MOTIVATION ON

EMPLOYEE PERFORMANCE AT PT PELINDO TERMINAL PETIKEMAS

MAKASSAR NEWPORT

BY:

Fitriyani HS

Management Study Program, Faculty of Economics and Bussiness

Bosowa University

ABSTRACT

Fitriyani HS 2022. Thesisi. The Effect of Work Environment and Work

Motivation on Employee Performance at PT Pelindo Terminal Petikemas Makassar

NewPort. Guided by. Dr. Haeruddin Saleh,SE., M.Si dan Dr. A. Arifuddin Mane,SE.,

M.Si., SH.MH

This study aims to determine and analyze the effect of work environment, work

motivation on employee performance at PT Pelindo Terminal Petikemas Makassar

New Port. The approach used in this research is field research, which is research

carried out directly in order to obtain data that is closely related to research in the

form of questionnaires and library research in the form of a theoretical basis. The

subjects of this research are employees of PT Pelindo Terminal Petikemas Makassar

New Port using descriptive analysis methods and multiple linear regression

analysis. The conclusion in this study is that work environment has no significant

effect on employee performance at PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4

Makassar New Port (MNP) Branch. This can be shown by the results of tarithmetic ttable

(0,603 > 2,001) and sig > 0.05 (0,549 > 0,05) while the work motivation variable

has a significant effect on employee performance at PT. Pelabuhan Indonesia

(Persero) Regional 4 Makassar New Port (MNP) Branch. This is indicated by the
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results of the t arithmetic value t table (5,064 > 2,001) and sig > 0.05 (0,000 <

0,05).

Keywords: Environment, Motivation, Employees, Multiple Linear Regression
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TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT PELINDO TERMINAL

PETIKEMAS MAKASSAR NEWPORT

Oleh :

Fitriyani HS

Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
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ABSTRAK

Fitriyani HS 2022. Skripsi. Pengaruh Lingkungan Kerja dan Motivasi
Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Pelindo Terminal Petikemas Makassar NewPort
dibimbing oleh Dr. Haeruddin Saleh,SE., M.Si dan Dr. A. Arifuddin Mane,SE.,
M.Si., SH.MH

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh
lingkungan kerja, motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Pelindo
Terminal Petikemas Makassar New Port. Adapun pendekatan yang digunakan pada
penelitian ini yaitu penelitian lapangan, yang merupakan penelitian yang dilakukan
secara langsung guna memperoleh data yang erat kaitannya dengan peneltian yang
berupa angket (kuesioner) dan penelitian kepustakaan yang berupa landasan teori.
Subjek penelitian ini yaitu karyawan PT Pelindo Terminal Petikemas Makassar New
Port dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis regresi linear
berganda. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu bahwa lingkungan kerja tidak
berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di PT. Pelabuhan Indonesia
(Persero) Regional 4 Cabang Makassar New Port (MNP). Hal ini dapat ditunjukkan
oleh hasil thitung ≤ hasil thitung > ttabel (0,603 > 2,001) dan sig > 0,05 (0,549 > 0,05).
sedangkan untuk variabel motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja
karyawan di PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Cabang Makassar New
Port (MNP). Hal ini ditunjukkan oleh hasil t hitung ≤ t tabel (5,064 > 2,001) dan sig >
0,05 (0,000 < 0,05)

Kata Kunci: Lingkungan, Motivasi, Karyawan, Regresi Linier Berganda
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu aset paling berharga yang

dimiliki suatu organisasi karena manusia merupakan satu-satunya sumber daya

yang dapat menggerakkan sumber daya lainnya, dalam hal ini dapat dipahami

bahwa tanpa sumber daya manusia sebuah organisasi atau perusahaan tidak akan

berjalan. Oleh karena itu, hendaknya organisasi memberikan arahan yang positif

kepada karyawan sebagai sumber daya manusia demi tercapainya tujuan

organisasi.

Pada hakekatnya, sumber daya manusia (SDM) berfungsi sebagai faktor yang

menjadi penggerak bagi setiap kegiatan didalam perusahaan. Perkembangan di era

globalisasi pada saat ini menuntut setiap perusahaan untuk ikut serta berkembang

agar bisa mempertahankan kelangsungan hidup perusahaannya. Salah satu hal

yang harus ikut berkembang adalah sumber daya manusia. Oleh karena itu,

dibutuhkan manajemen sumber daya manusia untuk mengorganisasikan dan

mengatur sumber daya manusia. SDM yang dimaksud adalah karyawan yang

berperan aktif dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan atasan untuk

mencapai target perusahaan. Karyawan yang bekerja dengan baik, dan cerdas

akan menciptakan kualitas perusahaan yang tinggi. Karena, karyawan adalah salah

satu elemen yang memegang tanggung jawab dalam struktur perusahaan, baik itu

dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penggerak serta sekaligus bertindak sebagai

pengawas dalam kemajuan perusaahan.
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Sumber daya manusia berperan penting dalam pengembangan perusahaan

dalam menghadapi persaingan di era global ini. Memahami pentingnya

keberadaan sumber daya manusia, salah satu upaya yang harus dicapai oleh

perusahaan adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan

meningkatkan kualitas sumber daya manusia diharapkan karyawan dapat

meningkatkan kinerjanya. Menurut Mangkunegara (2013:67) Kinerja merupakan

hasil kerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang di ukur

menurut kualitas dan kuantitas. Jadi, kinerja karyawan memiliki peran yang

sangat penting dalam sukses atau tidaknya perusahaan.

Faktor yang dapat meningkatkan kinerja sumber daya manusia adalah

upaya-upaya peningkatan motivasi kerja yang memadai, seperti pemenuhan

kebutuhan baik yang bersifat eksternal (pemenuan kebutuhan primer, pangan,

sandang, dan papan serta lingkungan yang memadai) dan kebutuhan yang bersifat

internal (keinginan karyawan untuk menempatkan dirinya dalam posisi karier

yang memuaskan). Dengan adanya motivasi kerja, tujuan organisasi dapat

tercapai serta tercapai pula tujuan pribadi. Pemberian motivasi kepada seseorang

merupakan suatu mata rantai yang dimulai dari kebutuhan, meinimbulkan

keinginan, menimbulkan tindakan, dan menghasilkan keputusan. Seperti yang

dikemukakan oleh Mangkunegara (2009:61) Motivasi merupakan kondisi atau

energi yang menggerakkan diri karyawan yang terarah atau tertuju untuk

mencapai tujuan organisasi perusahaan.

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap kinerja karyawan adalah faktor

lingkungan kerja. Menurut Nitisemito (2016) Lingkungan Kerja adalah sesuatu



3

yang ada disekitar para pekerja dan yang mempengaruhi diri mereka dalam

menjalankan tugas-tugasnya. Lingkungan kerja dalam suatu perusahaan sangat

penting untuk diperhatikan manajemen. Lingkungan kerja yang menyenangkan

bagi karyawan melalui pengikatan hubungan yang harmonis dengan atasan

maupun bawahan, serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai yang

ada ditempat bekerja akan membawa dampak positif bagi karyawan, sehingga

kinerja meningkat dengan adanya lingkungan kerja yang baik akan akan tercipta

suasana kerja yang menyenangkan dilingkungan perusahaan.

Dari latar belakang diatas yang menjelaskan tentang lingkungan dan motivasi

kerja yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dengan hal ini, penulis

tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Lingkungan Kerja dan

Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Pelindo Terminal

Petikemas Makassar NewPort”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada PT Pelindo Terminal Petikemas Makassar

NewPort sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT

Pelindo Terminal Petikemas Makassar NewPort?

2. Bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT

Pelindo Terminal Petikemas Makassar NewPort?

3. Bagaimana pengaruh lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja

karyawan pada PT Pelindo Terminal Petikemas Makassar NewPort?
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1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan

pada PT Pelindo Terminal Petikemas Makassar NewPort.

2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan

pada PT Pelindo Terminal Petikemas Makassar NewPort.

3. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap

kinerja karyawan pada PT Pelindo Terminal Petikemas Makassar

NewPort.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini sangat berharga untuk menambah pemahaman logis di

bidang Manajemen, khususnya bidang Manajemen Sumber Daya Manusia

(MSDM).

2. Manfaat praktis

a. Bagi pihak akademis

Hasil investigasi ini diharapkan untuk dimanfaatkan sebagai bahan

pembelajaran dan pemanfaatan informasi di bidang eksekutif,

khususnya di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia.
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b. Bagi pihak lain

Dapat memberikan pengetahuan atau informasi tentang seberapa

pentingnya lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja

dalam perusahaan atau instansi.

c. Bagi peneliti

Dari hasil penelitian ini peneliti berharap mendapatkan ilmu yang bisa

digunakan pada saat penulis berada di lingkungan kerja.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Manajemen Sumber daya Manusia

Dunia perusahaan tak bisa lepas dari manajemen sumber daya manusia

(MSDM), dengan adanya manusia sebagai karyawan maka sebuah perusahaan

mampu bergerak dan menghasilkan suatu produk. Dan dari produk itu kemudian

perusahaan bisa mendapatkan keuntungan. Melihat pentingnya peran SDM di

perusahaan, maka perlu adanya suatu cara untuk membuat karyawan dapat

diberdayakan secara efektif dan efisien. Cara itulah yang disebut dengan

manajemen sumber daya manusia (MSDM).

Suatu perusahaan atau organisasi dalam menjalankan kegiatannya

memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dalam suatu bidang.

Sumber daya manusia sebagai pelaksanaan visi dan misi organisasi harus diseleksi

dengan baik. Oleh karena itu manajemen sumber daya manusia menjadi hal paling

penting dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Menurut Kasmir

(2016:6) manajemen sumber daya manusia adalah “proses pengelolaan manusia,

melalui perencanaan, rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, pemberian

kompensasi, karier, keselamatan dan kesehatan serta menjaga hubungan industrial

sampai pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan perusahaan dan

peningkatan kesejahteraan stakeholder” sedangkan Menurut Dessler (2015:2)

Manajemen Sumber Daya Manusia dapat didefinisikan sebagai “suatu kebijakan

dan praktik yang dibutuhkan seseorang yang menjalankan aspek “orang” atau
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sumber daya manusia dari posisi seorang manajemen, meliputi rekrutmen,

penyaringan, pelatihan, pengimbalan, dan penilaian”. Secara umum, Manajemen

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh

perusahaan untuk mengatur sumber daya manusianya. Sumber daya ini diarahkan

untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

MSDM dalam sebuah perusahaan berfokus pada kegiatan rekruitmen

sumber daya manusia, pengelolaan dan pengarahan untuk mencapai tujuan

perusahaan. Salah satu upaya perusahaan dalam menerapkan Manajemen SDM

adalah dengan menghadirkan divisi Human Resource (HR). HR memberikan

berbagai macam pengetahuan seputar perusahaan, manajemen talenta, layanan

administrasi, pelatihan, pembinaan, peralatan, pengawasan dan saran hukum

untuk perusahaan. Fungsi dari divisi Human Resource ini sangat dibutuhkan

perusahaan untuk pencapaian tujuan organisasi. Selain beberapa fungsi di atas,

divisi Human Resource juga memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan

perusahaan. Hal ini dilakukan dengan implementasi kultur perusahaan kepada

seluruh sumber daya manusia dalam perusahaan tersebut. Tidak hanya itu, divisi

ini juga bertanggung jawab untuk memastikan karyawan bekerja maksimal di

perusahaan dengan memberikan pemberdayaan karyawan.

Tinjauan Teori Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan

salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Istilah manajemen mempunyai

arti sebagai kumpulan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya mengelola

sumber daya manusia. Dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan, permasalahan
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yang dihadapi manajemen bukan hanya terdapat pada bahan mentah, alat-alat

kerja, mesin-mesin produksi, uang dan lingkungan kerja saja, tetapi juga

menyangkut karyawan (sumber daya manusia) yang mengelola faktor-faktor

produksi lainnya tersebut. Manajemen sumber daya manusia dapat diartikan

sebagai proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta

mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan

dalam pencapaian tujuannya. Untuk itu perlu diketahui pengertian manajemen

sumber daya manusia yang telah banyak dikemukakan oleh para ahli dengan

memandang sudut tertentu. Para ahli mempunyai pandangan yang berbeda dalam

mendefinisikan manajemen sumber daya manusia. Namun demikian, secara

umum, intisari pengertian yang dikemukakan oleh para ahli memiliki kesamaan

tujuan.

2.1.2 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah suatu ilmu tentang

mengatur hubungan dan peranan sumber daya yang dimiliki oleh individu secara

efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan

bersama perusahaan, karyawan dan masyarakat menjadi maksimal.

Dalam sebuah manajemen perusahaan, pastinya akan sering ditemui divisi

sumber daya manusia (SDM) atau manajemen sumber daya manusia. Fungsi

manajemen SDM biasanya bertugas untuk merekrut serta mengembangkan

sumber daya manusia secara menyeluruh pada suatu perusahaan.
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Dibentuknya manajemen SDM ini salah satunya bertujuan untuk media

komunikasi antara karyawan dan perusahaan. Dengan adanya SDM, pengelolaan

terhadap seluruh kegiatan yang melibatkan elemen sumber daya manusia dapat

berjalan dengan mudah. Hal ini tidak lepas dari fungsi MSDM itu sendiri yang

membuat pengelolaan lebih mudah.

Hasibuan (2014:21-23) menjelaskan bahwa fungsi MSDM terdiri dari

perencanaan,pengorganisasian,pengarahan,pengendalian,pengadaan,pengembanga

n kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian.

Berikut penjelasan tiap-tiap fungsi MSDM.

1. Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien

agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya

tujuan.

2. Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan

dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi

wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi.

3. Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau

bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membatu tercapainya

tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

4. Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan, agar

menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan

rencana.
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5. Pengadaan adalah proses pernarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan

induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan

perusahaan.

6. Pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis,

konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan.

7. Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung,

uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan

kepada perusahaan.

8. Pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan

perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi

dan saling menguntungkan.

9. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan

kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau

bekerja sama sampai pensiun.

10. Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci

terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan

yang maksimal.

11. Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu

perusahaan, karena disebabkan keinginan karyawan, keinginan

perusahaan, kontrak kerja berakhir pensiun dan sebab-sebab lainnya,
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2.1.3 Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia

Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah untuk mengoptimalkan

kegunaan dari seluruh pekerja dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Selain itu

tujuan manajemen sumber daya manusia juga dapat diartikan sebagai sarana

membantu para manajer fungsional atau manajer lini supaya mampu mengelola

seluruh pekerja dengan cara-cara yang lebih efektif.

Seseorang yang berjalan tanpa arah dan tujuan dapat membuatnya tersesat,

hal ini juga berlaku untuk perusahaan. Tanpa tujuan yang jelas, perusahaan tidak

akan memiliki target yang ingin dicapai dan untuk apa perusahaan tersebut

dijalankan. Penerapan MSDM dapat membantu perusahaan dalam menentukan

tujuan dan mengukur pencapaian tujuan.

Menurut Sunarto (2016), tujuan manajemen sumber daya manusia yaitu :

1. Melakukan peningkatan serta perbaikan terhadap kualitas sumber daya dalam

organisasi melalui kemampuan, kontribusi, dan kecakapan sumber daya

manusia dalam melaksanakan kegiatan operasional organisasi.

2. Mengembangkan sistem kerja yang efektif melalui prosedur perekrutan dan

seleksi calon sumber daya manusia untuk organisasi.

3. Mewujudkan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif bagi seluruh

sumber daya manusia dalam organisasi.

4. Menyeimbangkan keperluan sumber daya manusia yang dimiliki organisasi.

5. Melakukan penghargaan kepada elemen sumber daya manusia atas prestasi

kerja yang telah dicapai.
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6. Meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia dalam perusahaan secara

jasmani maupun rohani.

7. Memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh sumber daya manusia

dalam perusahaan untuk bekerja.

8. Melakukan pendekatan humanis terhadap sumber daya manusia dalam

pengelolaan karyawan atas dasar keadilan, transparansi dan perhatian.

9. Pengelolaan terhadap elemen sumber daya manusia dengan memperhatikan

perbedaan kebutuhan pada setiap individu atau kelompok dalam

mengeluarkan pendapat.

2.2 Lingkungan Kerja

Menurut Nitisemito (2016) Lingkungan Kerja adalah sesuatu yang ada

disekitar para pekerja dan yang mempengaruhi diri mereka dalam menjalankan

tugas-tugasnya. Sedangkan menurut Sedarmayati (2018), menyatakan lingkungan

kerja sebagai keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan

sekitarnya di mana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya

baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok.

Saat seseorang menyukai lingkungannya bekerja, dapat membuat orang itu

lebih  merasa  nyaman  bekerja  dan  dapat  menghabiskan  jam  kerjanya  secara

produktif. Sedangkan lingkungan kerja  yang kurang mendukung proses produksi

maka berpengaruh terhadap menurunnya produktivitas karyawannya (Arifuddin

Mane dan Lukman Setiawan).
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Lingkungan kerja dalam suatu perusahaan sangat penting untuk

diperhatikan oleh manajemen meskipun lingkungan kerja tidak melaksanakan

proses produksi dalam suatu perusahaan, namun lingkungan kerja mempunyai

pengaruh langsung terhadap karyawan yang melaksanakan proses produksi

tersebut. Lingkungan kerja yang nyaman akan meningkatkan kinerja karyawan.

Sebaliknya lingkungan kerja yang kurang memadai akan menyebabkan penurunan

kinerja karyawan dan tingkat penurunan motivasi kerja karyawan.

2.2.1 Jenis Lingkungan Kerja

Menurut Sedarmayanti ( 2018 ) menyatakan bahwa secara garis besar,

jenis lingkungan kerja terbagi menjadi 2 yaitu:

1 Lingkungan Kerja Fisik

Segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang dapat  mempengaruhi

dirinya dalam menjalankan tugas - tugas yang  dibebankan, misalnya penerangan,

suhu udara, ruang gerak, keamanan, kebersihan, musik dan lain-lain (Alex S.

Nitisemito 2016 ). Menurut Sedarmayanti ( 2018 ) lingkungan kerja fisik adalah

semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat

mempengaruhi karyawan baik secara langsung maupun secara tidak  langsung.

2 Lingkungan Kerja Non Fisik

Menurut Sedamayanti ( 2018 ) lingkungan kerja non fisik adalah semua

keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan sesama rekan kerja,

ataupun hubungan dengan bawahan.

Kedua jenis lingkungan kerja di atas harus selalu diperhatikan oleh

organisasi. Keduanya tidak bisa dipisahkan begitu saja. Terkadang organisasi
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hanya mengutamakan salah satu jenis lingkungan kerja, tetapi akan lebih baik lagi

apabila keduanya dilaksanakan secara maksimal. Dengan begitu kinerja karyawan

bisa akan lebih maksimal. Peran seorang pemimpin benar – benar diperlukan

dalam hal ini. Pemimpin harus bisa menciptakan sebuah lingkungan kerja baik

dan mampu meningkatkan kinerja karyawan.

2.2.2 Fungsi dan Manfaat Lingkungan Kerja

Seorang karyawan yang bekerja di dalam suatu organisasi/perusahaan,

mau tidak mau akan dipengaruhi oleh lingkungan kerjanya. Lingkungan kerja

dapat bermacam-macam keadaanya. Ada lingkungan kerja yang menyenangkan,

sehingga karyawan dapat bekerja dengan tenang dan dalam tingkat produktivitas

yang tinggi. Namun ada pula lingkungan kerja yang tidak menyenangkan dimana

karyawan tersebut merasa berada dalam lingkungan yang membosankan atau

menjengkelkan. Lingkungan kerja yang tidak memuaskan karyawan secara tidak

langsung dapat menimbulkan terjadinya kerugian dalam organisasi/perusahaan.

Dalam lingkungan kerja yang tidak menyenangkan, karyawan bekerja dengan

moral kerja dan gairah kerja yang rendah. Keadaan yang demikian akan

mendorong terjadinya kesalahan karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya

pada tingkat yang lebih tinggi, sehingga akan mengakibatkan turunnya tingkat

produktivitas organisasi/perusahaan. Salah satu usaha untuk meningkatkan

efektivitas kerja karyawan ini adalah dengan menciptakan lingkungan kerja yang

baik.

Fungsi lingkungan kerja yang baik meliputi :

1. Meningkatkan gairah kerja karyawan
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2. Mendorong para karyawan untuk bekerja dengan sebaik-baiknya

3. Menaikkan produktivitas perusahaan

4. Mendorong karyawan untuk dapat mengerjakan pekerjaan secara efektif.

Manfaat lingkungan kerja adalah menciptakan gairah kerja, sehingga

produktivitas kerja meningkat. Sementara itu, manfaat yang diperoleh karena

bekerja dengan orang-orang yang termotivasi adalah pekerjaan dapat diselesaikan

dengan tepat. Artinya pekerjaan diselesaikan sesuai standar yang benar dan dalam

skala waktu yang ditentukan. Kinerjanya akan dipantau oleh individu yang

bersangkutan dan tidak akan membutuhkan terlalu banyak pengawasan serta

semangat juangnya akan tinggi (Arep, 2003:103).

2.2.3 Indikator Lingkungan Kerja

Menurut Nitisemito (2016) indikator-indikator lingkungan kerja yaitu:

1 Suasana kerja

Kondisi yang ada disekitar karyawan yang sedang melakukan pekerjaan yang

dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan itu sendiri. Suasana kerja ini akan

meliputi tempat kerja, fasilitas dan alat bantu pekerjaan, kebersihan,

pencahayaan, ketenangan termasuk juga hubungan kerja antara orang-orang

yang ada ditempat tersebut (Saydam, 2016).

2 Hubungan dengan rekan kerja

Hubungan dengan rekan kerja harmonis dan tanpa ada saling intrik diantara

sesama rekan sekerja. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi karyawan

tetap tinggal dalam satu organisasi adalah adanya hubungan yang harmonis
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diantara rekan kerja. Hubungan yang harmonis dan kekeluargaan merupakan

salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan.

3 Tersedianya fasilitas kerja

Hal ini dimaksudkan bahwa peralatan yang digunakan untuk mendukung

kelancaran kerja lengkap/mutakhir. Tersedianya fasilitas  kerja yang lengkap,

walaupun tidak baru merupakan salah satu penunjang proses dalam bekerja.

2.2.4 Efek Lingkungan Kerja

Efek lingkungan kerja, Soetjipto (2004) menyatakan beberapa  pengaruh

atau dampak dari lingkungan kerja, antara lain:

1 Kenyamanan karyawan

Kenyamanan dalam bekerja biasanya akan berdampak pada kualitas kerja

seseorang. Oleh karena itu, ketika kenyamanan karyawan telah diterima

dengan baik dalam arti lingkungan kerja mendukung, maka karyawan akan

maksimal dalam bekerja.

2 Perilaku karyawan

Perilaku kerja yaitu dimana orang-orang dalam lingkungan kerja dapat

mengaktualisasikan dirinya melalui sikap dalam bekerja. Sikap yang  diambil

oleh pekerja untuk menentukan apa yang akan mereka lakukan di lingkungan

tempat kerja mereka. Lingkungan fisik yang aman, nyaman, bersih dan

memiliki tingkat gangguan minimum sangat disukai oleh para pekerja. Ketika

karyawan mendapati lingkungan kerja yang kurang mendukung, perilaku

karyawan saat di tempat kerja juga cenderung berubah. Misalnya dengan
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menurunnya kedisiplinan, munculnya keinginan untuk keluar dari

perusahaan, tanggung jawab yang rendah, serta meningkatnya absensi.

3 Kinerja karyawan

Jika kondisi kerja karyawan terjamin maka akan berdampak pada  naiknya

kinerja karyawan secara berkelanjutan. Kinerja karyawan menurun ketika

perusahaan tidak memperhatikan fasilitas pendukung karyawannya dalam

bekerja. Ketersediaan fasilitas dapat menyokong kinerja karyawan agar

semakin baik.

4 Tingkat stres karyawan

Lingkungan yang tidak kondusif akan berpengaruh terhadap tingkat stres

karyawan. Ketika karyawan tidak dapat mengatasi stresnya dengan baik,bisa

berakibat pada buruknya pelayanan karyawan.

2.2.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi Lingkungan Kerja

Menurut Alex S. Nitisemito (2016) faktor–faktor yang dapat

mempengaruhi terbentuknya suatu kondisi lingkungan kerja dikaitkan dengan

kemampuan karyawan, diantaranya:

a Warna

Merupakan faktor yang penting untuk memperbesar efisiensi kerja para

pegawai. Khususnya warna akan mempengaruhi keadaan jiwa mereka.

Dengan memakai warna yang tepat pada dinding ruangan dan alat-alat

lainnya, kegembiraan dan ketenangan bekerja para pegawai akan

terpelihara.



18

b Kebersihan lingkungan kerja

Secara tidak langsung dapat mempengaruhi seseorang dalam bekerja,

karena apabila lingkungan kerja bersih maka karyawan akan merasa

nyaman dalam melakukan pekerjaannya. Kebersihan lingkungan bukan

hanya berarti kebersihan tempat mereka bekerja, tetapi jauh lebih luas dari

pada itu misalnya kamar kecil yang berbau tidak enak akan  menimbulkan

rasa yang kurang menyenangkan bagi para karyawan yang

menggunakannya, untuk menjaga kebersihan ini pada umumnya

diperlukan petugas khusus, dimana masalah biaya juga harus

dipertimbangkan disini.

c Penerangan

Dalam hal ini bukan terbatas pada penerangan listrik saja, tetapi juga

penerangan sinar matahari. Dalam melaksanakan tugas karyawan

membutuhkan penerangan yang cukup, apabila pekerjaan yang dilakukan

tersebut menuntut ketelitian.

d Pertukaran udara

Pertukaran udara yang cukup akan meningkatkan kesegaran fisik para

karyawan, karena apabila ventilasinya cukup maka kesehatan para

karyawan akan terjamin. Selain ventilasi, konstrusi gedung dapat

berpengaruh pula pada pertukaran udara. Misalnya gedung yang

mempunyai plafond tinggi akan menimbulkan pertukaran udara yang

banyak dari pada gedung yang mempunyai plafond rendah selain itu luas
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ruangan apabila dibandingkan dengan jumlah karyawan yang bekerja akan

mempengaruhi pula pertukan udara yang ada.

e Jaminan terhadap keamanan

Jaminan keamanan akan keselamatan diri sendiri atau milik pribadi

karyawan akan menimbulkan ketenangan yang akan mendorong para

karyawan dalam bekerja.

f Kebisingan

Kebisingan merupakan suatu gangguan terhadap seseorang karena  adanya

kebisingan, maka konsentrasi dalam bekerja akan terganggu. Dengan

terganggunya konsentrasi ini maka pekerjaan yang dilakukan  akan banyak

menimbulkan kesalahan atau kerusakan. Hal ini jelas akan  menimbulkan

kerugian. Kebisingan yang terus menerus mungkin akan  menimbulkan

kebosanan.

g Tata ruang

Tata ruang merupakan penataan yang ada di dalam ruang kerja yang biasa

mempengaruhi kenyamanan karyawan dalam bekerja.

2.3 Motivasi Keja

Motivasi merupakan sesuatu yang membuat seseorang merasa bergairah dan

bersemangat dalam melakukan suatu aktivitas. “Motivasi merupakan indikator

yang penting dalam aktivitas yang berjalan di dalam perusahaan  (organisasi)

karena sangat  berperan  untuk  mencapai  hasil kerja  yang memuaskan”. (Iqbal

Muh)
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Di dalam sebuah perusahaan atau organisasi, motivasi yang besar memiliki

andil dalam pelaksanaan kinerja karyawan. Motivasi adalah memberikan

bimbingan yang tepat atau arahan, sumber daya dan imbalan agar mereka

terinspirasi dan tertarik untuk bekerja dengan cara yang anda inginkan. Dengan

demikian, motif (kebutuhan, keinginan) mendorong karyawan untuk bertindak.

Motivasi Kerja adalah keadaan kejiwaan dan sikap mental manusia yang memberi

tenaga, mengarahkan, menyalurkan, mempertahankan, dan melanjutkan tindakan

dan perilaku karyawan atau tenaga kerja (Tansuhaj, 2016).

2.3.1 Teori-Teori Motivasi

Teori motivasi membantu kita memahami keterlibatan dinamis tempat

organisasi beroperasi dengan menggambarkan manajer dan karyawan saling

terlibat dalam organisasi setiap hari. Teori motivasi ini juga membantu manajer

dan  karyawan untuk memecahkan permasalahan yang ada di organisasi.

Teori motivasi dikelompokan dua aspek, yaitu teori motivasi kepuasan dan

teori motivasi proses.

a. Teori Motivasi Kepuasan

Teori motivasi kepuasan berusaha mengetahui tentang kebutuhan-kebutuhan

yang dapat memberikan kepuasan dan dapat mendorong semangat kerja

individu. Pada dasarnya, standar kebutuhan individu yang semakin tinggi

dan juga semakin meningkatnya kepuasan yang diinginkan menyebabkan

semakin giat individu dalam melakukan pekerjaannya

b. Teori Motivasi Proses



21

Teori motivasi proses ini memandang bahwa setiap pekerja akan mau

bekerja giat apabila imbalannya sesuai dengan harapan. Dengan demikian,

harapan yang akan diperolehnya menjadi daya penggerak yang memotivasi

semangat kerja.

2.3.2 Tujuan dan Manfaat Motivasi Kerja

Dalam hal pemberian motivasi ini, pimpinan harus mampu melihat situasi

serta suasana kerja para karyawan pada saat bekerja, hal ini berguna untuk

memberikan motivasi pada saat kapan para karyawan diberikan motivasi baik itu

motivasi positif maupun motivasi negatif.

Terdapat beberapa tujuan dan manfaat motivasi menurut Malayu (2015:146)

antara lain :

1. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan.

2. Meningkatkan produktifitas kerja karyawan.

3. Mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan, meningkatkan

kedisiplinan karyawan.

4. Mengefektifkan pengadaan karyawan.

5. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik.

6. Meningkatkan loyalitas, kreatifitas, dan partisipasi karyawan.

7. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan.

8. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya.

9. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku.
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2.3.3 Indikator Motivasi Kerja

Menurut Robbins (2016) dalam Almustofa (2015) Indikator yang digunakan

untuk mengukur motivasi kerja sebagai berikut:

1. Penghargaan

2. Hubungan sosial

3. Kebutuhan Hidup

4. Keberhasilan dalam bekerja

2.3.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Kerja

Menurut Chidi (2012) ada beberapa faktor yang memotivasi seseorang

untuk bekerja, antara lain adalah:

1) Bonus. Hal ini mengacu pada pembayaran tambahan kepada karyawan yang

lebih atau berprestasi dan atas gaji yang diberikan sebagai insentif. Para

karyawan harus diberi jumlah bonus yang cukup.

2) Insentif Organisasi juga dapat memberikan insentif tambahan seperti

tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan, dan lain-lain.

3) Insentif Khusus Individu. Perusahaan dapat memberikan insentif khusus

kepada individu. Insentif tersebut harus diberikan kepada karyawan untuk

ikut memberikan saran yang layak dan berharga untuk perusahaan.

4) Status atau Jabatan. Dengan memberikan status yang lebih tinggi kepada

karyawan maka karyawan tersebut akan merasa termotivasi. Karena

karyawan lebih suka dan bangga apabila mereka mendapat status atau jabatan

yang tinggi di dalam perusahaan.
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5) Apresiasi dan Pengakuan Karyawan harus dihargai karena jasa mereka.

Pujian tidak harus datang dari atasan langsung tetapi juga datang dari pihak

yang mempunyai wewenang yang lebih tinggi.

6) Pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang memotivasi bawahan

untuk melakukan tugas-tugas dengan dedikasi dan berkomitmen. Ketika

tugas-tugas didelegasikan, bawahan harus tahu bahwa perusahaan telah

menempatkan kepercayaan pada karyawannya.

7) Kondisi Kerja. Memperhatikan kondisi kerja yang lebih baik seperti sarana

dan prasarana yang baik akan memotivasi karyawan.

8) Keamanan Kerja. Jaminan keamanan kerja atau kurangnya pemberhentian

pada karyawan juga dapat menjadi cara yang baik untuk memotivasi

karyawan. Apabila ini tidak diperhatikan dapat mengakibatkan karyawan

meninggalkan perusahaan.

9) Job Enrichment (Pengayaan Pekerjaan). Pengayaan atau perluasan pekerjaan

yang melibatkan tugas dan tanggung jawab yang lebih menantang bagi

karyawan. Misalnya, seorang eksekutif yang terlibat dalam penyusunan dan

penyajian laporan kinerja juga mungkin diminta untuk membuat rencana

kinerja.

10) Hubungan Cordial atau Ramah, Hubungan yang baik dan sehat harus ada di

seluruh organisasi. Ini pasti akan memotivasi karyawan.

11) Faktor-faktor yang lain Ada beberapa faktor lain untuk memotivasi

karyawan: Memberikan pelatihan kepada karyawan, penempatan pekerjaan
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yang layak, promosi yang tepat dan transfer, umpan balik kinerja yang tepat,

fasilitas kesejahteraan yang tepat, dan jam kerja fleksibel.

2.3.5 Efek Motivasi Kerja

Dari motivasi kerja, Menurut Hasibuan (2005) tujuan pemberian motivasi

bagi seorang pegawai selain memberikan keuntungan pada pegawai itu sendiri

juga memberikan keuntungan kepada organisasi perusahaan seperti:

1) Dapat meningkatkan produktivitas kerja pegawai.

2) Dapat mendorong semangat dan gairah kerja pegawai.

3) Dapat mempertahankan kestabilan pegawai.

4) Dapat meningkatkan moral dan kepuasan kerja pegawai.

5) Dapat menciptakan suasana dan hubungan kerja yang pegawai.

6) Dapat meningkatkan kreativitas dan partisipasi pegawai.

7) Dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai.

8) Dapat meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi pegawai.

9) Dapat mempertinggi rasa tanggung jawab pegawai terhadap tugas tugasnya.

2.4 Kinerja Karyawan

Menurut Sutrisno (2018) kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh

seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang

dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan

organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai  dengan

moral maupun etika.
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Menurut Siagian (2018) kinerja karyawan merupakan hasil kerja karyawan

dalam bekerja untuk periode waktu tertentu dan penekanannya pada hasil kerja

yang diselesaikan karyawan dalam periode waktu tertentu.

Abduh, Thamrin, dan A. Arifuddin Mane. Lijan   Poltak   Sinambela,   dkk.,

(2011),   mengemukakan   bahwa   kinerja pegawai/karyawan  didefinisikan

sebagai  kemampuan  pegawai  dalam melakukan sesuatu keahlian  tertentu.

Kinerja  pegawai  sangatlah  perlu,  sebab  dengan  kinerja ini  akan  diketahui

seberapa  jauh  kemampuan  mereka  dalam  melaksanakan  tugas yang

dibebankan kepadanya.

Berdasarkan defenisi para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja

karyawan merupakan pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau

kebijakan dalam mewujudkan sasaran sesuai tanggung jawabnya, tujuan, visi dan

misi organisasi yang dituangkan melalui perancanaan strategis suatu organisasi

secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral  maupun etika

untuk periode waktu tertentu.

2.4.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan

Menurut Sutrisno (2018) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja

karyawan adalah :

a. Efektivitas dan Efisiensi

Dikatakan efektif bila mencapai tujuan, dikatakan efisien bila hal itu

memuaskan sebagai pendorong mencapai tujuan, terlepas apakah efektif atau

tidak.
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b. Otoritas dan Tanggung Jawab

Masing-masing karyawan mengetahui apa yang menjadi hak dan tanggung

jawabnya. Kinerja karyawan akan dapat terwujud bila karyawan mempunyai

komitmen dalam bekerja.

c. Disiplin

Disiplin meliputi ketaatan dan hormat terhadap perjanjian yang dibuat antara

perusahaan dan karyawan.

d. Inisiatif

Inisiatif seseorang berkaitan dengan daya fikir, kreativitas dalam bentuk ide

untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi.

2.4.2 Fungsi dan Manfaat Kinerja

1. fungsi kinerja, meliputi :

a Kapasitas untuk melakukan yang berkaitan dengan derajat

hubungan proses dalam individu antara tugas dengan keahlian,

kemampuan, pengetahuan dan pengalaman.

b Kesempatan melakukan yang berkaitan dengan ketersediaan

teknologi.

c Kerelaan untuk melakukan yang berhubungan dengan hasrat dan

kerelaan untuk menggunakan usaha mencapai kinerja.

2. Manfaat Kinerja Menurut Rivai (2013: 315) meliputi :

a Perbaikan prestasi, dalam bentuk kegiatan untuk meningkatkan

prestasi karyawan.
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b Keputusan penempatan, membantu dalam promosi, perpindahan

dan penurunan pangkat pada umumnya.

c Sebagai perbaikan kinerja pegawai.

d Sebagai latihan dan pengembangan pegawai.

e Umpan balik sumber daya manusia. Prestasi yang baik atau buruk

diseluruh perusahaan mengidentifikasikan seberapa baik Sumber

Daya Manusianya berfungsi.

2.4.3 Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif maupun kualitatif untuk

menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan organisasi, baik pada

tahap perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan (on going) maupun tahap setelah

kegiatan selesai (ex-post). Indikator kinerja juga digunakan untuk menyakinkan

bahwa kinerja hari demi hari menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju

tercapaianya sasaran maupun tujuan organisasi yang bersangkutan, seperti sebagai

berikut :

1. Spesifik dan jelas untuk menghindari kesalahan interpretasi

2. Dapat diukur secara kualitatif maupun kuantitatif

3. Menangani aspek-aspek yang relevan

4. Harus penting atau berguna untuk menunjukkan keberhasilan input, uotput,

hasil atau outcome, manfaat ataupun dampak serta proses

5. Fleksibel dan sensitif terhadap perubahan pelaksanaan

6. Efektif, dalam arti datanya mudah diperoleh, diolah, diolah dengan biaya yang

tersedia.
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2.4.4 Dimensi Kinerja

Dimensi kinerja merupakan aspek-aspek yang menjadi ukuran dalam

menilai kinerja. Miner (1988) mengemukakan ada 4 dimensi yang dapat di

jadikan sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja, yaitu :

1 Kualitas, yaitu tingkat kesalahan, kerusakan, kecermatan.

2 Kuantitas, yaitu jumlah pekerjaan yang di hasilkan.

3 Penggunaan waktu dalam bekerja, yaitu tingkat ketidakhadiran,

keterlambatan, waktu kerja efektif/jam kerja hilang.

4 Kerja sama dengan orang lain dalam bekerja.
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2.5 Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

2.6 Hipotesis

1. Diduga lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan

pada PT Pelindo Terminal Petikemas Makassar NewPort.

2. Diduga motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada

PT Pelindo Terminal Petikemas Makassar NewPort.

Pengaruh Lingkungan Motivasi Kerja

Kinerja Karyawan

Metode Analisis

Deskriptif

Rekomendasi

Regresi Linier
Berganda

Kesimpulan

PT Pelindo Terminal Petikemas Makassar NewPort
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3. Diduga lingkungan kerja dan motivasi kerja berpengaruh positif terhadap

kinerja karyawan pada PT Pelindo Terminal Petikemas Makassar

NewPort.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di PT Pelindo Terminal Petikemas Makassar

NewPort. Adapun waktu penelitian diperkirakan kurang lebih selama 1 bulan

(Bulan Mei 2022).

3.2 Metode Pengumpulan Data

1. Penelitian Lapangan (Field Research)

Jenis penelitian ini adalah memaparkan dan menggambarkan keadaan serta

fenomenanya yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi secara

langsung terhadap objek penelitian melalui beberapa teknik, yaitu:

a. Observasi

Obeservasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan lewat

pengamatan langsung. Peneliti melakukan pengamatan di tempat

terhadap objek penelitian untuk diamati menggunakan pancaindra.

Peneliti diposisikan sebagai pengamat atau orang luar.

b. Kuesioner

Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang diajukan kepada pihak-

pihak yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

c. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab dengan responden atau

informan yang dibutuhkan untuk penelitian. Peneliti sebelumnya harus

menyiapkan pertanyaan-pertanyaan wawancara terlebih dahulu.
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3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode yang

digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan

menggunakan metode pengumpulan data dalam bentuk angket.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari

hasil observasi dan kuesioner yang disebarkan kepada sejumlah sampel

responden yang sesuai dengan target sasaran dan dianggap mewakili

seluruh populasi yang dalam penelitian ini. Data yang dikumpulkan

sendiri oleh peneliti ini langsung dari sumber pertama atau tempat

objek penelitian yang dilakukan pada PT Pelindo Terminal Petikemas

Makassar NewPort. Peneliti menggunakan hasil pengisian kuisioner

dalam bentuk Google Form. Pemberian kuisioner ini akan

dilaksanakan pada bulan Mei 2022.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain secara

tidak langsung, memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan

berupa sejarah perusahaan, ruang lingkup perusahaan, struktur

organisasi, buku, literatur, artikel, serta situs di internet.
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3.4 Metode Analisis

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif pada penelitian ini, digunakan untuk menjawab rumusan

masalah mengenai kondisi masing-masing variabel penelitian. Untuk

menjawab rumusan masalah tersebut, alat analisis yang digunakan adalah

statistik deskriptif. Adapun menurut Sugiyono (2018:238-239) mengenai

statistik deskriptif adalah “Statistik yang digunakan untuk menganalisis

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan

yang berlaku untuk umum atau generalisasi.”

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda merupakan model persamaan yang menjelaskan

hubungan satu variabel tak bebas/response (Y) dengan dua atau lebih

variabel bebas/predictor (X1, X2,…, Xn). Tujuan dari uji regresi linier

berganda adalah untuk memprediksi nilai variabel tak bebas/response (Y)

apabila nilai-nilai variabel bebasnya/predictor (X1, X2,…, Xn) diketahui.

Disamping itu juga untuk dapat mengetahui bagaimanakah arah hubungan

variabel tak bebas dengan variabel-variabel bebasnya.

Persamaan regresi linier berganda secara matematik diekspresikan oleh:

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + e

Keterangan:

Y = Kinerja

a = Konstanta
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b1,b2 = Koefisien regresi variabel independent

X1 = Lingkungan Kerja

X2 = Motivasi

e = Standar error

3. Analisis Korelasi (r)

Korelasi merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur

kekuatan hubungan antar variabel. Koefisien korelasi adalah cara untuk

mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel.

Nilai r bergerak dari -1 sampai +1 kekuatan hubungan diketahui

dari nilai angka, sedangkan arah dinyatakan dalam bentuk positif (+) atau

negatif (-).

Contoh :

 Apabila r = -1, artinya korelasi negatif sempurna. Ini menandakan ada

hubungan bertolak-belakang antara variabel X dan variabel Y dimana bila

variabel X naik, maka variabel Y turun.

 Apabila r = +1, artinya korelasi positif sempurna. Ini menandakan ada

hubungan searah variabel X dan variabel Y dimana bila variabel X naik

maka variabel Y ikut naik.

4. Uji Hipotesis

a. Uji signifikasi parameter individual (Uji t)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh suatu

variabel independen secarai individual dalam menerangkan variasi-

variasi variabel dependen. Jika nilai probability t lebih besar dari
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0,05 maka tidak ada pengaruh dari variabel independen terhadap

variabel dependen (koefisien regresi tidak signifikan), sedangkan

jika nilai probability t lebih kecil dari 0,05 maka terdapat pengaruh

dari variabel independen terhadap variabel dependen (koefisien

regresi signifikan).

b. Uji Signifikansi Stimultan (Uji F)

Uji Statistik F menunjukkan apakah semua variabel

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau

terikat untuk mengambil keputusan secara bersama-sama terhadap

variabel dependen atau terikat untuk mengambil keputusan

hipotesis diterima atau ditolak dengan membandingkan tingkat

signifikansi (alpha) sebesar 5% (0,05). Jika nilai probability F

lebih besar dari alpha 0,05 maka model regresi tidak  tidak dapat

digunakan untuk memprediksi variabel dependen dengan kata lain

variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh.

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis secara stimultan

dimaksudkan untuk mengukur besarnya pengaruh kecerdesan

intelektual (X1), kecerdasan emosional (X2), dan kecerdasan

spiritual (X3) terhadap kinerja (Y).
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3.5 Definisi Operasional

1. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah suatu proses yang

terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pemimpin dan pengendalian

kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi

pekerjaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, promosi, dan

pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang ditetapkan.

2. Lingkungan Kerja

Secara umum, lingkungan kerja adalah kehidupan fisik, sosial, dan

psikologi dalam perusahaan yang memengaruhi kinerja dan produktivitas

karyawan. Beberapa ahli mendeskripsikan lingkungan kerja sebagai segala

hal yang ada di sekitar karyawan dan yang memengaruhi mereka

dalam bekerja dan menjalankan tugas.

3. Motivasi Kerja

Motivasi Kerja adalah kemauan kerja yang timbul karena adanya dorongan

dari dalam diri karyawan sebagai hasil integrasi keseluruhan daripada

kebutuhan pribadi, pengaruh lingkungan fisik dan sosial dimana

kekuatannya tergantung daripada proses pengintegrasian tersebut.

4. Kinerja karyawan

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya

tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer sering

tidak memperhatikan kecuali sudah sangat buruk atau segala sesuatu jadi

serba salah. Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya
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kinerja telah merosot sehingga perusahaan/instansi menghadapi krisis

yang serius.



38

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai negara maritim. Di

masa lalu, kerajaan-kerajaan maritim nusantara seperti Sriwijaya,

Majapahit, kerajaan di Maluku pernah memegang kunci jalur perdagangan

dunia lewat rempah-rempah. Pedagang-pedagang dari Gujarat dan China

mengambil rempah-rempah dari Kepulauan Maluku lalu mengirimkannya

melalui kapal-kapal dagang menuju Cina, Semenanjung Arab, Eropa,

hingga ke Madagaskar.

Pelabuhan-pelabuhan kecil di Indonesia menjadi tempat

persinggahan dan pusat perdagangan yang mempertemukan para pedagang

dari berbagai bangsa, sehingga menjadi bandar niaga yang besar. Hal ini

melatari lahirnya Pelabuhan Indonesia di era kemerdekaan.

Sebelumnya, untuk mengelola kepelabuhanan di Indonesia,

dibentuk 4 Pelindo yang terbagi berdasar wilayah yang berbeda. Merger

atau integrasi keempat Pelindo menjadi satu Pelindo yang kemudian diberi

bernama PT Pelabuhan Indonesia. Pelindo II bertindak sebagai holding

induk (perusahaan induk) dan ke-3 Pelindo (I,III,IV) bertindak sebagai

sub-holding. Pembentukan sub-holding yang mengelola klaster-klaster

usaha ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan Pelindo dan

efisiensi usaha.
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Terminal Petikemas Makassar merupakan salah satu inti segmen

usaha yang ada di PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero). Pada tanggal 1

Agustus 2007 Terminal Petikemas Makassar telah dideklarasikan

pelayanan PT Pelabuhan Indonesia IV khususnya terkait pelayanan

terhadap petikemas seiring pertumbuhan kontainerisasi yang melalui

Pelabuhan Makassar.

Pada dasarnya, pelayanan Terminal Petikemas Makassar

berorientasi kepada beberapa kebijakan dasar yaitu: efesiensi biaya,

efektifitas waktu, dan juga kepuasan pelanggan sebagaimana terkandung

pada visi dan misi perusahaan dalam menghadapi dunia persaingan global

yang selalu berubah-ubah.

Dalam usahanya memberikan kepuasan kepada pelanggan,

Terminal Petikemas Makassar terus mengembangkan kualitas pelayanan

dengan menerapkan kebijakan kualitas yaitu “Pelayanan dengan ketepatan

waktu, keamanan, dan terpercaya” dengan standar internasional.

Perkembangan kualitas pelayanan Terminal Petikemas juga

didukung oleh ketersediaan fasilitas dan peralatan yang modern, serta

sumber daya manusia dengan kualitas yang tinggi mampu memberikan

pelayanan yang cepat, tepat, dan aman. Selain itu, penerapan sistem

terkompoterisasi dan berstandard internasional juga menjadi faktor kunci

dalam meningkatkan kualitas pelayanan Terminal Petikemas Makassar.

Untuk di wilayah Makassar telah berkembangan setelah soft launching

Makassar New Port (MNP) Tahap I A, dilanjutkan pekerjaan Paket I B
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yang menghabiskan anggaran sebesar Rp1,66 triliun dan ditarget rampung

pada 2020 mendatang. Dilanjutkan Paket I C dengan anggaran sebesar

Rp2,69 triliun. Paket I C akan rampung pada 2022 nanti. Sementara Paket

I D dengan total investasi sebesar Rp6,14 triliun, dibangun sejak 2015

hingga 2022.

Pembangunan Makassar New Port Tahap II akan dimulai pada 2022

hingga 2025, dengan modal yang ditanam sebesar Rp10,01 triliun.

Pembangunan Tahap III atau tahap terakhir, akan dilakukan pada 2022

hingga 2025. Investasi yang bakal digelontorkan sebesar Rp66,56 triliun.

Hingga 2025, Makassar New Port akan memiliki dermaga sepanjang 9.923

meter. Kapasitas lapangan penumpukan akan mampu menampung 17,5

juta TEU’s per tahun.

Makassar New Port Tahap II dengan panjang dermaga 3.380 meter,

akan memiliki kapasitas terpasang 5 juta TEU’s. Sedangkan Tahap III

Adapun, panjang dermaga Tahap I A yakni 320 meter dengan kapasitas

terpasang 500.000 TEUs. Di Tahap I B juga dibangun dermaga yang

memiliki panjang 330 meter dengan kapasitas terpasang 1 juta TEU’s.

Untuk Tahap I C, dermaga yang dibangun memiliki panjang 350 meter,

dengan kapasitas terpasang 1 juta TEU’s . Tahap I D, panjang dermaganya

yaitu 1,043 meter.

Pembangunan juga akan dibangun dermaga dengan panjang 4.500

meter dan kapasitas terpasangnya 10 juta TEU’s.
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4.1.2 Visi dan Misi PT Pelindo Terminal Petikemas Makassar NewPort

a Visi

Operator terminal terkemuka yang berkelas dunia

b Misi

Mendukung ekosistem petikemas yang terintegrasi melalui

keunggulan operasional, optimalisasi jaringan dan kemitraan strategis

untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

4.1.3 Struktur Organisasi PT Pelindo Terminal Petikemas Makassar

NewPort

GAMBAR 4.1

Struktur Organisasi PT Pelindo Terminal Petikemas Makassar NewPort
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4.2 Deskripsi Data

4.2.1 Statistik Deskriptif Data

Dalam penelitian ini, akan dideskripsikan mengenai data responden yang

terdapat di PT Pelindo Terminal Petikemas Makassar NewPort. Adapun

jumlah responden pada penelitian ini yaitu sebanyak 60 orang. Untuk

karakteristik dari data repondennya yaitu berdasarkan jenis kelamin dan

usia.

Penelitian ini menggunakan angket yang digunakan untuk

mengetahui pengaruh linkungan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja

karyawan. Sehingga untuk angket variabel lingkungan kerja (X1) terdiri

dari 7 pernyataan, untuk variabel motivasi kerja (X2) terdiri dari 7

penyataan, sedangkan untuk variabel kinerja karyawan (Y)  terdiri dari 5

pernyataan dengan menggunakan skala pengukuran likert yaitu 5 (sangat

setuju), 4 (setuju), 3 (cukup setuju), 2 (tidak setuju) dan `1 (sangat tidak

setuju).

Analisis deskriptif data merupakan analisis yang digunakan untuk

menganalisa data dengan cara menggambarkan dan mendeskripsikan data.

4.2.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden merupakan suatu responden untuk

disajikan pada penelitian untuk dapat menggambarkan suatu kondisi serta

keadaan responden yang dapat membagikan informasi lebih untuk

menguasai hasil pada penelitian. Responden pada penelitian kali ini

merupakan karyawan pada PT Pelindo Terminal Petikemas Makassar
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NewPort yang dimana karyawan yang bekerja sebanyak 223 orang

karyawan, namun jumlah responden yang ditetapkan sebanyak 60 orang,

dan kemudian riset ini jenis kelamin, dan usia. Responden pada penelitian

kali ini bisa dijabarkan sebagai berikut :

1) Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat diuraikan

pada tabel berikut ini :

TABEL 4.1

KARAKTERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN
JENIS KELAMIN

NO Jenis Kelamin

Responden

Orang Persentase %

1 Laki-Laki 41 68

2 Perempuan 19 32

Jumlah 60 100

Sumber : Data Dioleh 2022

Berdasarkan uraian pada tabel 4.1 di atas maka dapat dilihat bahwa

responden yang ada pada penelitian ini sebagian besar merupakan

responden laki-laki yaitu 41 orang ataupun 68% dan responden

perempuan yaitu 19 orang ataupun 32%, sehingga dapat disimpulkan

bahwa rata-rata karyawan pada PT Pelindo Terminal Petikemas

Makassar NewPort didominasi oleh karyawan laki-laki.
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2) Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Karakteristik responden berdasarkan usia dapat diuraikan pada

tabel berikut ini  :

TABEL 4.2

KARAKTERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN USIA

NO Usia

Responden

Orang Persentase %

1 21-30 Tahun 25 42

2 31-40 Tahun 30 50

3 41-50 Tahun 5 8

Jumlah 60 100

Sumber : Data Diolah 2022

Berdasarkan pada tabel 4.2 di atas maka dapat diuraikan bahwa

dapat diketahui pada penelitian ini jumlah responden yang berusia 21-30

tahun sejumlah 25 orang ataupun 42%, umur 31-40 tahun sejumlah 30 orang

ataupun 50% , dan umur 41-50 tahun sejumlah 5 orang ataupun 8%.

Sehingga pada penelitian kali ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata

karyawan pada PT Pelindo Terminal Petikemas Makassar NewPort di

dominasi oleh karyawan yang berusia 31-40 tahun.

4.2.3 Tanggapan Responden

1) Tanggapan Responden terhadap Variabel Lingkungan Kerja (X1)

Berikut ini merupakan hasil tanggapan dari responden mengenai

variabel lingkungan kerja (X1) sebagai berikut :
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TABEL 4.3

DEKSRIPSI JAWABAN RESPONDEN MENGENAI

VARIABEL LINGKUNGAN KERJA (X1)

NO PERNYATAAN

SKOR JUMLAH

SS S CS TS STS

1 X1. P1 26 23 10 1 - 60

2 X1. P2 34 20 6 - - 60

3 X1. P3 28 17 12 3 - 60

4 X1. P4 32 23 5 - - 60

5 X1. P5 16 8 21 12 3 60

6 X1.P6 31 21 6 1 1 60

7 X1.P7 32 22 4 2 60

Jumlah 199 134 64 19 4 420

Sumber: Data Diolah 2022

Hasil tanggapan responden di atas, diketahui terdapat 7 bentuk

pernyataan sebagai berikut :

1. Sistem pewarnaan di lingkungan kerja pada perusahaan anda sudah

cukup baik dan tidak

2. Lingkungan ditempat anda bekerja sudah cukup bersih.

3. Perusahaan sudah memperhatikan sarana pertukaran udara

4. Kondisi penerangan tempat anda bekerja sudah cukup baik.

5. Selalu terdengar kebisingan saat bekerja.

6. Hubungan dengan rekan kerja cukup baik.

7. Anda merasa cukup aman dalam bekerja.
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Diketahui bahwa hasil tanggapan variabel lingkungan pekerjaan X1

menyatakan lebih banyak menjawab sangat setuju , dimana skor totalnya

ada 199 yang menjawab sangat setuju, 134 skor untuk setuju, 64 skor

untuk cukup setuju, 19 skor untuk tidak setuju, dan 4 skor untuk sangat

tidak setuju. Sehingga dapat disimpulkan secara umum bahwa jawaban

responden terhadap variabel X1 didominasi sangat setuju dimana nilainya

yaitu 199.

2) Tanggapan Responden terhadap Variabel Motivasi Kerja (X2)

Berikut ini merupakan hasil tanggapan dari responden mengenai

variabel motivasi kerja (X2) sebagai berikut :

TABEL 4.4

DEKSRIPSI JAWABAN RESPONDEN MENGENAI

VARIABEL MOTIVASI KERJA (X2)

NO PERNYATAAN SKOR JUMLAH

SS S CS TS STS

1 X2. P1 30 23 6 1 - 60

2 X2. P2 30 24 5 1 - 60

3 X2. P3 31 23 4 1 1 60

4 X2. P4 29 21 9 1 - 60

5 X2. P5 32 21 6 1 60

6 X2.P6 32 19 7 2 60

7 X2.P7 37 19 4 60

Jumlah 221 150 41 7 1 420

Sumber : Data diolah 2022
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Hasil tanggapan responden diatas, diketahui terdapat 7 bentuk

pernyataan sebagai berikut :

1. Jumalah imbalan yang Anda terima dalam bentuk uang baik upah

maupun bonus sesuai dengan pekerjaan yang Anda lakukan.

2. Perusahaan memberikan jaminan keselamatan kerja

3. Perusahaan menyediakan sarana dan prasarana yang baik.

4. Hasil kerja yang telah Anda lakukan mendapat pengakuan/pujian dari

atasan.

5. Perusahaan memberikan pelatihan kepada karyawan.

6. Kemajuan perusahaan memberikan semangat pada karyawan untuk lebih

giat bekerja.

7. Tanggung jawab yang diberikan pada seorang karyawan memotivasi

karyawan tersebut dalam bekerja

Diketahui bahwa hasil dari tanggapan variabel motivasi kerja X2

menyatakan lebih banyak menjawab sangat setuju dengan skor total 221, 150

skor untuk setuju, 41 skor untuk cukup setuju, 7 skor untuk tidak setuju, dan 1

skor untuk sanat tidak setuju. Sehingga dapat disimpulkan secara umum bahwa

jawaban responden terhadap variabel X2 didominasi dengan sangat setuju

dimana nilainya yaitu 221.
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3) Tanggapan Responden terhadap Variabel Kinerja Karyawan (Y)

Berikut ini merupakan hasil tanggapan dari responden mengenai

variabel kinerja karyawan (Y) sebagai berikut :

TABEL 4.5

DESKRIPSI JAWABAN RESPONDEN MENGENAI
VARIABEL KINERJA KARYAWAN (Y)

NO

PERNYATAAN

SKOR JUMLAH

SS S CS TS STS

1 Y. P1 39 19 2 - - 60

2 Y. P2 37 18 5 - - 60

3 Y. P3 30 21 9 - - 60

4 Y. P4 35 20 5 - - 60

5 Y. P5 39 17 4 60

Jumlah 180 95 25 - - 300

Sumber : Data Diolah 2022

Hasil tanggapan responden diatas, diketahui terdapat 5 bentuk

pernyataan sebagai berikut :

1. Selalu berusaha memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan dalam

melaksanakan pekerjaan.

2. Selalu berusaha mencapai target kerja yang ditetapkan perusahaan.

3. Dapat menyelesaikan pekerjaan lebih dari yang diterapkan.

4. Memiliki pengetahuan atas pekerjaan yang Anda lakukan.

5. Mempunyai tanggung jawab dan komitmen dalam bekerja
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Diketahui bahwa hasil dari tanggapan variabel kinerja karyawan (Y)

menyatakan lebih banyak menjawab sangat setuju dengan skor total 180, 95

skor untuk setuju, dan 25 skor untuk cukup setuju. Sehingga dapat

disimpulkan secara umum bahwa jawaban responden terhadap variabel Y

didominasi dengan sangat setuju dimana nilainya yaitu 180.

4.3 Hasil Analisis Data

4.3.1 Analisis Deskriptif

1. Uji Validitas

a Uji Validitas Linkungan Kerja (X1)

TABEL 4.6

UJI VALIDITAS LINGKUNGAN KERJA (X1)

Variabel Indikator Signifikan Keterangan

Lingkungan
Kerja (X1)

X1.1 0,000 Valid

X1.2 0,000 Valid

X1.3 0,000 Valid

X1.4 0,000 Valid

X1.5 0,000 Valid

X1.6 0,000 Valid

X1.7 0,000 Valid

Sumber : Data Diolah berdasarkan IBM SPSS Versi 22

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa kuisioner

lingkungan kerja (X1) dinyatakan valid karena nilai pearson correlation

berada pada nilai yang signifikan 0,000<0,05 atau α=5%. Hal ini berarti
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bahwa keseluruhan pernyataan pada kuisioner penelitian ini mampu

menginterpretasikan variabel lingkungan kerja.

b Uji validitas Motivasi Kerja (X2)

TABEL 4.7

UJI VALIDITAS MOTIVASI KERJA (X2)

Variabel Indikator Signifikan Keterangan

Motivasi
Kerja
(X2)

X2.1 0,000 `Valid

X2.2 0,000 Valid

X2.3 0,000 Valid

X2.4 0,000 Valid

X2.5 0,000 Valid

X2.6 0,000 Valid

X2.7 0,000 Valid

Sumber : Data Diolah berdasarkan IBM SPSS Versi 22

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat dilihat bahwa kuisioner motivasi

kerja(X2) dinyatakan valid karena nilai pearson correlation berada pada

nilai yang signifikan 0,000<0,05 atau α=5%. Hal ini berarti bahwa

keseluruhan pernyataan dalam kuisioner penelitian, mampu

menginterpretasikan variabel motivasi kerja.
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c Uji validitas Kinerja Karyawan (Y)

TABEL 4.8

UJI VALIDITAS KINERJA KARYAWAN (Y)

Variabel Indikator Signifikan Keterangan

Kinerja
Karyawan (Y)

Y1 0,000 Valid

Y2 0,000 Valid

Y3 0,000 Valid

Y4 0,000 Valid

Y5 0,000 Valid

Sumber : Data Diolah berdasarkan IBM SPSS Versi 22

Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat dilihat bahwa kinerja

karyawan (Y) dinyatakan valid karena nilai pearson correlation berada

pada nilai yang signifikan 0,000<0,05 atau α=5%. Hal ini berarti bahwa

keseluruhan pernyataan dalam kuisioner penelitian, mampu

menginterpretasikan variabel target yang harus dicapai.

2. Uji Realiabilitas Cronbach Alpa

Menurut Sujarweni (2017:239) mengatakan bahwa reabilitas

merupakan suatu ukuran kestabilan dan juga konsistensi responden

dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk

pertanyaan yang merupakan dimensi dari suatu variabel dan kemudian

disusun dalam suatu bentuk kuisioner. Uji reabilitas yang digunakan

pada penelitian ini menggunakan metode cronbach alpha.
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Sebuah kuisioner dapat dikatakan reliabel jika nilai rhitung lebih

besar dari rtabel dan besarnya signifikansi yaitu sebesar 5%. Untuk

menentukan suatu instrumen reliabel atau tidaknya dapat diketahui

dengan melihat kriteria berikut ini :

1) <0,6 reliabilitasnya rendah

2) 0,6 – 0,79 reliabilitasnya dapat diterima

3) >0,8 reliabilitasnya baik

a Uji Realibilitas Lingkungan Kerja (X1)

TABEL 4.9

HASIL UJI RELIABILITAS
Lingkungan Kerja (X1)

Cronbach's Alpha N of Items

.817 7

Sumber: Data diolah berdasarkan IBM SPSS Versi 22

Berdasarkan tabel 4.9 di atas yang merupakan hasil dari

perhitungan variabel lingkungan kerja memiliki nilai Koefisien Cronbach

Alpha > 0,817 yang dinyatakan reabilitasnya baik.
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b Uji Realibilitas Motivasi Kerja (X2)

TABEL 4.10

HASIL UJI RELIABILITAS
Motivasi Kerja (X2)

Cronbach's Alpha N of Items

.934 7

Sumber: Data diolah berdasarkan IBM SPSS Versi 22

Berdasarkan tabel 4.10 di atas yang merupakan hasil dari

perhitungan variabel motivasi kerja memiliki nilai Koefisien Cronbach

Alpha > 0,934 yang dinyatakan reabilitasnya baik.

c Uji Realibilitas Kinerja Karyawan (Y)

TABEL 4.11
HASIL UJI RELIABILITAS

Kinerja Karyawan (Y)

Cronbach's Alpha N of Items

.866 5

Sumber: Data diolah berdasarkan IBM SPSS Versi 22

Berdasarkan tabel 4.11 di atas yang merupakan hasil dari

perhitungan variabel kinerja karyawan memiliki nilai Koefisien

Cronbach Alpha > 0,866 yang dinyatakan reabilitasnya baik.
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4.3.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini bertujuan untuk membuktikan bagaimana lingkungan

kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan secara parsial dan

simultan. Berikut ini merupakan tabel hasil perhitungannya sebagai

berikut :

TABEL 4.12

ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA

Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardiz
ed

Coefficient
s T Sig.

B
Std.

Error
Beta

1 (Constant) 8,897 1.698 5.241 .000

Lingkungan Kerja
(X1)

.049 .082 .081 .603 .549

Motivasi Kerja
(X2)

,398 ,079 ,683 5.064 ,000

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan (Y)

Sumber : Data diolah berdasarkan IBM SPSS Versi 24

Berdasarkan dari tabel 4.12 yang merupakan hasil analisa regresi

linear berganda berikut ini merupakan persamaan regresi sebagai

interpretasinya sebagai berikut :

Y = (8,897)+ 0,049 X1 + 0,398 X2

Berikutnya, berikut ini merupakan penjabaran dari persamaan diatas  :
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(a)  = 8,897 merupakan konstanta ataupun keadaaan saat variabel kinerja

karyawan belum dipengaruhi oleh variabel lainnya yaitu lingkungan

kerja (X1), dan motivasi kerja (X2). Jika variabel independen

diasumsikan nilainya 0 maka nilai dari kinerja karyawan sebesar

8,897.

b1   = merupakan nilai koefisien dari regresi dari variabel lingkungan kerja

adalah 0,049. Menunjukkan bahwa variabel lingkungan kerja

memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan yang berarti

bahwa setiap kenaikan satuan variabel lingkungan kerja sebesar

0,049 dengan asumsi bahwa variabel lainnya tidak di teliti pada

penelitian ini

b2   = merupakan nilai koefisien dari regresi dari variabel motivasi kerja

adalah 0,398. Menunjukkan bahwa variabel motivasi kerja memiliki

pengaruh positif terhadap kinerja karyawan yang berarti bahwa

setiap kenaikan satuan variabel motivasi kerja sebesar 0,398 dengan

asumsi bahwa variabel lainnya tidak di teliti pada penelitian ini.

Dari hasil persamaan regresi diatas, maka pengaruh yang

paling dominan terhadap kinerja karyawan adalah variabel motivasi

kerja sebesar 0,398, dan variabel lingkungan kerja paling rendah

0,049. Sementara untuk nilai tersebut dapat membuktikan bahwa

variabel motivasi kerja besar atau domiman mempengaruhi.
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4.3.3   Koefisien Kolerasi

Hasil dari koefisien korelasi antara variabel (lingkungan kerja,

motivasi kerja, dan kinerja karyawan) diketahui nilai koefisien

determinasinya sebagai berikut :

TABEL 4.13

KOEFISIEN DETERMINASI
MODEL SUMMARY

Model R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

1 .746a .557 .542 1,760

a. Predictors: (Constant), Lingkungan Kerja (X1), Motivasi Kerja (X2)
b. Dependent Variable : Kinerja Karyawan (Y)
Sumber : Data diolah berdasarkan IBM SPSS Versi 25.0

Dari hasil analisis diatas maka faktor-faktor yang mempengaruhi

kinerja karyawan menunjukkan hasil nilai koefisien determinasi (R

Square) 0,557. Hal ini berarti keseluruhan dari variabel bebas memiliki

hubungan secara bersama-sama sebesar 55% terhadap variabel kinerja

karyawan sedangkan sisanya sebesar 45% yang di pengaruhi oleh faktor

lainnya yang tidak ada pada penelitian ini.
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4.3.4 Pembuktian Hipotesis

1. Hasil Uji t (Parsial)

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah terdapat pengaruh

secara parsial dari variabel independen terhadap variabel dependennya.

Berikut ini merupakan kriteria pengujiannya meliputi :

1) Jika nilai Thitung >  Ttabel, artinya terdapat pengaruh X terhadap Y secara

individu;

2) Jika nilai Thitung > Ttabel, artinya tidak terdapat pengaruh X terhadap Y

secara individu

Penjelasan :

Rumus = Ttabel = t(a;n-k) = t (0,05 : 58) = 2,001

a = Tingkat kepercayaan

k = Banyaknya variabel

n = Banyaknya sampel
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TABEL 4.14

HASIlL UJI PARSIAL (UJI T)
Coefficientsa

Model

/Unstandardized
Coefficients

Standardiz
ed

Coefficient
s T Sig.

B
Std.

Error
sBeta

1 (Constant) 8,897 1,698 5,241 ,00
0

Lingkungan Kerja
(X1)

,049 ,082 ,081 ,603 ,54
9

Motivasi Kerja
(X2)

,398 ,079 ,683 5,064 ,00
0

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan (Y)

Sebagaimana hasil Uji t di atas, berikut penjelasannya :

1. Adapun hipotesis lingkungan kerja yaitu sebagai berikut:

H0 : Lingkungan kerja secara parsial tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap  kinerja karyawan

H1 : Lingkungan kerja secara parsial berpengaruh secara signifikan

terhadap  kinerja karyawan

Berdasarkan Tabel 4.14 menunjukkan bahwa nilai thitung adalah

0.603 dengan nilai signifikansi sebesar 0,549 dimana nilai derajat

bebasnya yaitu df2 = (n-k-1) atau 60-2=58. Sedangkan untuk nilai ttabel

yaitu 2,001 (lihat lampiran ttabel). Untuk kriteria pengujiannya yaitu dengan

melihat nilai t hitung dan t tabel. Jika nilai thitung ≤ ttabel maka H0 diterima.

Sebaliknya jika nilai thitung > ttabel maka H0 ditolak. Namun jika dilihat
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berdasarkan nilai signifikasinya yaitu dengan melihat nilai signfikansi dan

nilai tingkat signifikasi yaitu 0,05. Jika nilai sig > 0,05 maka H0 diterima.

Sebaliknya jika nilai sig < 0,05 maka H0 ditolak. Oleh karena itu,

berdasarkan Tabel 4.17 maka diperoleh nilai thitung ≤ ttabel (0.603 ≤ 2,001)

dan sig > 0,05 (0,549 > 0,05) maka H0 diterima. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa lingkungan kerja tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap kinerja karyawan di PT Pelindo Terminal Petikemas Makassar

NewPort.

2. Untuk hipotesis motivasi kerja yaitu sebagai berikut:

H0 : Motivasi kerja secara parsial tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap  kinerja karyawan

H1 : Motivasi kerja secara parsial berpengaruh secara

signifikan terhadap  kinerja karyawan

Berdasarkan Tabel 4.14 menunjukkan bahwa nilai thitung adalah

5,064 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana nilai derajat

bebasnya yaitu df2 = (n-k-1) atau 60-2-1=57. Sedangkan untuk nilai ttabel

yaitu 2,001 (lihat lampiran tgjf, tpabel). Untuk kriteria pengujiannya yaitu

dengan melihat nilai thitung dan ttabel. Jika nilai thitung ≤ ttabel maka H0

diterima. Sebaliknya jika nilai thitung > ttabel maka H0 ditolak. Namun jika

dilihat berdasarkan nilai signifikasinya yaitu dengan melihat nilai

signfikansi dan nilai tingkat signifikasi yaitu 0,05. Jika nilai sig > 0,05

maka H0 diterima. Sebaliknya jika nilai sig > 0,05 maka H0 ditolak. Oleh

karena itu, berdasarkan Tabel 4.17 maka diperoleh nilai thitung ≤ ttabel (5,064
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> 2,001) dan sig > 0,05 (0,000 < 0,05) maka H0 ditolak. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa motivasi kerja berpengaruh secara signifikan terhadap

kinerja karyawan di PT Pelindo Terminal Petikemas Makassar NewPort.

2. Hasil Uji F (Simultan)

Uji simultan dilakukan untuk mengetahui pengaruh beberapa

variabel independen secara bersama-sama terhadap satu variabel

dependen, dasar untuk pengambilan keputusan Uji F ini adalah sebagai

berikut :

 Jika nilai Sig. < 0.05 atau Fhitung > Ftabel maka variabel independen

berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen

 Jika nilai Sig. > 0.05 atau Fhitung <  Ftabel maka variabel independen

tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen

Dengan menggunakan sampel sebanyak 60, variabel independen 2

dan taraf nyata 5%, maka didapatkan Ftabel sebesar (k-1; n-k-1) = (1, 57) =

4,01

k = Banyaknya variabel independen

n = Banyaknya sampel
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Tabel 4.15
HASIL UJI SIMULTAN (UJI F)

ANOVAa

Model
Sum of
Squares Df

Mean
Square F Sig.

1 Regressio
n

222,077 2 111,039 35,858 ,000b

Residual 176,506 57 3,097

Total 398,583 59

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan (Y)

b. Predictors: (Constant), Motivasi kerja (X2), Lingkungan kerja (X1)

Sumber: data diolah berdasarkan IBM SPSS Versi 25.0

Berdasarkan tabel 4.15 maka dapat diketahui bahwa nilai

signifikasi untuk lingkungan kerja (X1), dan motivasi kerja (X2) secara

simultan terhadap kinerja karyawan (Y) adalah nilai sig 0,000b<0.05 dan

nilai fhitung 35,858 >4,01 ftabel sehingga dapat disimpulkan bahwa H2

diterima yang berarti terdapat pengaruh variabel X1,X2 secara simultan

terhadap Y

Berdasarkan Tabel diatas didapatkan informasi nilai signifikansi

seesar 0,000 < 0,05 dan nilai Fhitung sebesar 35,858 > Ftabel sebesar 4,01.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh

yang signifikan secara simultan dari variabel independen yang berupa

Lingkungan Kerja, dan Motivasi Kerja terhadap variabel dependent berupa

Kinerja Karyawan.
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4.3.5 Pembahasan Hasil Penelitian

Sesuai dengan hasil pengujian dengan menggunakan program SPSS

versi 25.0. maka dapat diketahui secara parsial dari kedua variabel yang

penulis teliti (lingkungan kerja, dan motivasi kerja) terdapat dua variabel

yang pengaruhnya positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Berikut

ini hasil berdasarkan analisis uji t :

1) Variabel Lingkungan Kerja (X1)

Nilai thitung dalam variabel lingkungan kerja (X1) thitung (0,603) lebih

kecil dibanding dengan ttabel (2,001) dengan tingkat signifikan 0,549

sehingga H1 dapat diterima. Kesimpulannya lingkungan kerja tidak

berpengaruh tetapi signifikan terhadap kinerja karyawan.

2) Variabel Motivasi Kerja (X2)

Nilai thitung dalam variabel penggunaan motivasi kerja (X2) thitung

(5,064) lebih besar dibanding dengan ttabel (2,001) dengan tingkat

signifikan 0,000 sehingga H2  dapat diterima. kesimpulannya variabel

penggunaan motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja

karyawan.

3) Variabel Kinerja Karyawan (Y)

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan program SPSS

Versi 25.0 seperti pada tabel 4.14 secara simultan kedua variabel yang

penulis teliti (lingkungan kerja, dan motivasi kerja) berpengaruh secara

simultan terhadap kinerja karyawan. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil

analisis Uji F, nilai signifikansi (Sig.) dalam uji F adalah sebesar 35,858
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sedangkan nilai ftabel dengan tingkat kesalahan 0,05% adalah sebesar 4,01.

Karena signifikasnsi fhitung (35,858) > ftabel (4,01) maka variabel

(lingkungan kerja, dan motivasi kerja) secara simultan berpengaruh positif

dan juga signifikan terhadap kinerja karyawan (Y). hal ini juga disebabkan

oleh beberapa pernyatan kuisioner variabel kinerja karyawan yang disebar

penulis dalam pertanyaan kuisioner mayoritas responden menjawab

dengan baik.
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan

pada penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Lingkungan kerja tidak berpengaruh tetapi signifikan terhadap kinerja

karyawan di PT. Pelindo Terminal Makassar New Port. Hal ini ditunjukkan

oleh hasil thitung > ttabel (0,603 > 2,001) dan sig > 0,05 (0,549 > 0,05).

2. Motivasi Kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di PT.

Pelindo Terminal Makassar New Port Hal ini ditunjukkan oleh hasil nilai t

hitung ≤ t tabel (5,064 > 2,001) dan sig > 0,05 (0,000 < 0,05).

5.2 Saran

Adapun saran pada penelitian ini adalah untuk meningkatkan kinerja

karyawan di PT. Pelindo Terminal Makassar New Port hendaknya perusahaan

lebih memperhatikan variabel-variabel yang perlu dijadikan sebagai evaluasi dan

perbaikan, dalam hal ini yaitu dengan memberi kenyamanan dalam lingkungan

kerja dan meningkatkan motivasi kerja karyawan agar perusahaan dapat mencapai

tujuannya.
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Makassar, 22 April 2022

Nomor : HM.03.05/22/4/1/MNSS/MNTH/TPMN-22
Lampiran 1
Perihal : Persetujuan Izin Melakukan Penelitian

Kepada Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa

Menunjuk Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Nomor A.368/FEB/UNIBOS/IV/2022
Tanggal 12 April 2022 Perihal Permohonan Izin Penelitian/Pengembalian Data, dengan ini disampaikan bahwa
pada prinsipnya Kami menyetujui pelaksanaan pengambilan data untuk penelitian dengan judul “Pengaruh
Pelatihan dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Pelindo Terminal Petikemas Makassar Newport”
atas nama:

No Nama Nim Program Studi
1 Fitriyani HS 4518012113 Manajemen

Berdasarkan hal tersebut di atas, kegiatan tersebut dapat dilaksanakan mulai tanggal 21 April sampai dengan
selesai, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Menyerahkan proposal penelitian;
b. Membuat rencana jadwal pengambilan data;
c. Apabila penelitian telah dilaksanakan, yang bersangkutan agar menyerahkan softcopy dan hardcopy

laporan Penelitian ke manajemen PT Pelindo Terminal Petikemas Makassar New Port sebagai referensi;
d. Bersedia melaksanakan presentasi sesuai judul Penelitian tersebut;
e. Wajib menjalankan Protokol Kesehatan dan mengisi kehadiran pada aplikasi Peduli Lindungi selama

berada di lingkungan PT Pelindo Terminal Petikemas Makassar New Port;
f. Wajib melampirkan sertifikat vaksin minimal dosis 1 atau Surat Keterangan Swab Antigen Covid-19

dengan hasil negative pada hari pertama masuk Penelitian;
g. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr Muhammad Rafli Marsa Fauzan No. Hp 08

1364954722.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

TERMINAL HEAD PETI KEMAS MAKASSAR NEW PORT

KALBAR YANTO
NIP. 101769

Jl. Sultan Abdullah Raya, Tallo, Makassar 90212 - Indonesia
T | E mnp@mksnewport.co.id

www.pelindotpk.co.id



KUESIONER PENELITIAN

Perihal : Permohonan Menjadi Responden

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr/I : Karyawan PT Pelindo Terminal Petikemas Makassar NewPort

di-
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana penyelesaian penelitian saya yang berjudul
“Pengaruh Lingkungan Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja
Karyawan Pada PT Pelindo Terminal Petikemas Makassar NewPort ”.
Untuk itu, perkenalkan saya :

Nama : Fitriyani HS

Nim/STB : 4518012113

Status : Mahasiswa Program S1 Manajemen Universitas Bosowa
Makassar

Memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/I untuk mengisi kuesioner
penelitian saya ini.

Agar penelitian ini memberikan hasil yang bermanfaat, saya mohon
kiranya untuk mengisi sejujur-jujurnya atau apa adanya. Perlu kami sampaikan
bahwa sehubungan dengan apa yang Bapak/Ibu/Sdr/I isi hanya untuk kepentingan
ilmiah dan semua jawaban dan identitas saudara yang bersifat privasi akan saya
jaga sebaik-baiknya. Atas kesediaan dan waktu yang telah diluangkan untuk
berpartisipasi dalam pengisian kuisioner ini, saya ucapkan banyak terima kasih.

Demikian permohonan ini saya sampaikan atas perhatian dan
kerjasamanya, saya ucapkan banyak terima kasih.

Hormat Saya,

Fitriyani HS



IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Jenis Kelamin : (     ) Laki-Laki, (     ) Perempuan

Usia :

I. PETUNJUK PENGISIAN :

Isilah pertanyaan sesuai dengan petunjuk dan beri tanda centang (√) pada salah
satu dari angka 1 hingga angka 5, sebagai berikut :

5 : Sangat Setuju

4 : Setuju

3 : Cukup Setuju

2 : Tidak Setuju

1 : Sangat Tidak Setuju



KUESIONER LINGKUNGAN KERJA (X1)

No Keterangan STS ST N S SS

1 Sistem pewarnaan di lingkungan kerja
pada perusahaan anda sudah cukup baik
dan tidak
menimbulkan kebosanan dalam bekerja.

2 Lingkungan ditempat anda bekerja sudah
cukup bersih.

3 Perusahaan sudah memperhatikan sarana
pertukaran udara.

4 Kondisi penerangan tempat anda bekerja
sudah cukup baik.

5 Selalu terdengar kebisingan saat bekerja.

6 Hubungan dengan rekan kerja cukup
baik.

7 Anda merasa cukup aman dalam bekerja.

KUESIONER MOTIVASI KERJA (X2)

No Keterangan STS ST N S SS

1 Jumalah imbalan yang Anda terima
dalam
bentuk uang baik upah maupun bonus
sesuai
dengan pekerjaan yang Anda lakukan.

2 Perusahaan memberikan jaminan
keselamatan
kerja.

3 Perusahaan menyediakan sarana dan
prasarana yang baik.

4 Hasil kerja yang telah Anda lakukan
mendapat pengakuan/pujian dari atasan.

5 Perusahaan memberikan pelatihan
kepada karyawan.

6 Kemajuan perusahaan memberikan
semangat pada karyawan untuk lebih
giat bekerja.

7 Tanggung jawab yang diberikan pada
seorang karyawan memotivasi karyawan
tersebut dalam bekerja



KUESIONER KINERJA KARYAWAN (Y)

No Keterangan STS ST N S SS

1 Selalu berusaha memperbaiki kesalahan
yang pernah dilakukan dalam
melaksanakan pekerjaan.

2 Selalu berusaha mencapai target kerja

yang ditetapkan perusahaan.

3 Dapat menyelesaikan pekerjaan lebih dari

yang diterapkan.

4 Memiliki pengetahuan atas pekerjaan

yang Anda lakukan.

5 Mempunyai tanggung jawab dan

komitmen dalam bekerja



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 RS P 31-40 4 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 91

2 Zea P 31-40 4 5 4 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 87

3 D P 31-40 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 93

4 ERS P 31-40 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 90

5 Ate P 31-40 3 3 3 3 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 67

6 Anni P 31-40 5 4 3 5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 75

7 ILMI P 31-40 3 4 3 3 3 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 81

8 Annisa P 31-40 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 79

9 SA P 31-40 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 65

10 Matt L 31-40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 95

11 Icha P 31-40 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 91

12 Dian P 31-40 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 92

13 Dinda P 31-40 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 5 69

14 UTY P 31-40 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 92

15 C P 31-40 4 5 5 4 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 3 3 4 82

16 Herni p 31-40 4 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90

17 I P 31-40 5 4 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 91

18 Cantika P 31-40 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 90

19 E P 31-40 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 75

20 Nana P 31-40 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 93

21 Tiwi P 31-40 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 91

22 Vhia P 31-40 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 5 4 4 4 3 4 69

23 Ainul L 31-40 4 4 3 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 75

24 FZY P 31-40 4 4 5 5 3 5 5 3 2 4 4 4 3 3 5 5 4 5 4 77

25 D P 31-40 3 3 3 5 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 5 3 4 4 5 69

26 Fathir L 31-40 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 93

27 Y L 31-40 3 5 2 5 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 69

28 Y L 31-40 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 92

29 UTIY P 31-40 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 71

30 INRIANI P 31-40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 95

31 I P 21-30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76

32 L P 21-30 5 5 5 5 1 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 85

33 H P 21-30 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 77

34 Cua L 21-30 3 3 2 3 2 2 2 2 3 1 3 3 2 3 4 3 4 4 4 53

35 Ramdayana P 21-30 3 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 83

36 M P 21-30 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 4 3 4 5 3 4 4 4 77

37 Margaretha P 21-30 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 75

38 AN L 21-30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 79

39 M L 21-30 4 5 5 5 3 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90

JUMLAHNO NAMA
ITEM JAWABAN

JK UMUR



40 I P 21-30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 95

41 RP P 21-30 4 5 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90

42 Ainun P 21-30 3 3 3 4 3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 68

43 Rahmat L 21-30 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 94

44 SNR P 21-30 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 67

45 Noni P 21-30 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 81

46 Ica P 21-30 4 4 4 3 3 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 82

47 Fatur L 21-30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 95

48 Ramlah P 21-30 3 4 2 4 5 3 2 5 3 5 2 2 4 4 5 5 4 5 5 72

49 WAN L 21-30 5 5 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90

50 Ilham L 21-30 4 5 5 4 2 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 81

51 FAIZ L 21-30 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 3 76

52 RAF L 21-30 4 5 3 5 2 1 3 4 3 4 3 4 2 4 5 3 5 4 4 68

53 MUH YASSIR L 21-30 5 5 3 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 87

54 H L 21-30 4 5 5 4 3 4 4 5 5 5 3 5 5 4 5 5 4 5 5 85

55 Y L 21-30 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 86

56 G L 41-50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 92

57 F L 41-50 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 92

58 YUSRIL L 41-50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 94

59 DION L 41-50 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 92

60 ARDI L 41-50 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 92
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