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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi karena untuk meningkatkan kinerja kerja karyawan 

yang baik diperlukan kompetensi, motivasi intrinsik, dan lingkungan kerja fisik yang baik 

dalam sebuah perusahaan. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui dan 

menganalisis (1) Pengaruh yang signifikan antara kompetensi terhadap kinerja karyawan di 

indutri kubah dan teralis Sidojoyo Tulungagung (2) Pengaruh yang signifikan antara motivasi 

intrinsik terhadap kinerja karyawan di industri kubah dan teralis Sidojoyo Tulungagung (3) 

Mengetahui dan menganalisis pengaruh yang signifikan antara lingkungan kerja fisik terhadap 

kinerja karyawan di industri kubah dan teralis Sidojoyo Tulungagung (4) Pengaruh yang 

signifikan antara kompetensi, motivasi intrinsik, dan lingkungan kerja fisik secara simultan 

terhadap kinerja pekerja di  industri kubah dan teralis Sidojoyo Tulungagung. 

 Pada penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif, populasi dalam penelitian ini 

adalah pekerja kubah dan teralis Sidojoyo Tulungagung dan sampel yang digunakan sebanyak 

95 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling. Alat analisis 

yang digunkan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap pengujian, diantaranya : 

Uji Validitas dan Reabilitas, Uji Asumsi Klasik, Analisis  Regresi Linier Berganda, Koefisien 

Determinasi, Uji Hipotesis dengan software SPSS for windows versi 23.  

Hasil dari hasil penelitian ini adalah (1) Ada pengaruh yang signifikan dari kompetensi 

terhadap kinerja karyawan di industri kubah dan teralis Sidojoyo Tulungagung. (2) Ada 

pengaruh yang signifikan dari motivasi intrinsik terhadap kinerja karyawan di industri kubah 

dan teralis Sidojoyo Tulungagung. (3) Ada pengaruh yang signifikan negatif dari lingkungan 

kerja fisik terhadap kinerja karyawan di indutri kubah dan teralis Sidojoyo Tulungagung. (4) 

Ada pengaruh yang signifikan dari kompetensi, motivasi intrinsik, dan lingkungan kerja fisik 

secara simultan terhadap kinerja karyawan di industri kubah dan teralis Sidojoyo 

Tulungagung. 

 

 

KATA KUNCI  : Kompetensi, Motivasi Intrinsik, Lingkungan Kerja Fisik Dan  

       Kinerja   Karyawan 
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Latar Belakang 

Persaingan usaha yang semakin 

ketat pada era globalisasi sekarang 

ini,menuntut perusahaan untuk selalu 

meningkatkan pengelolaan sumber daya 

yang dimiliki,terutama sumber daya 

manusia (SDM). Pengelolaan SDM 

diperlukan agar kinerja karyawan dapat 

semakin meningkat  mengarah kepada 

pencapaian  tujuan  dan mengarah pula 

kepada pencapaian visi misi suatu 

perusahaan. Karyawan merupakan asset 

utama dalam suatu perusahaan dan 

mempunyai peran yang strategis di dalam 

perusahaan yaitu sebagai pemikir 

perencana,dan pengendali aktivitas 

perusahaan demi tercapainya tujuan 

perusahaan. Kinerja karyawan merupakan 

hasil kerja yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugas sesuai dengan 

tanggungjawab yang diberikan kepadanya. 

Industri Kubah dan Teralis 

SIDOJOYO yang bergerak di bidang 

produksi kubah dan teralis yang berlokasi 

di Desa Karangsono, Kecamatan 

Karangrejo, Kabupaten Tulungagung 

dalam studi awal penelitian, tampaknya 

memiliki permasalahan kinerja ,tepatnya 

masalah kualitas dan penyelesaian 

pekerjaan sesuai dengan waktu yang di 

tentukan. Dalam studi awal tersebut 

peneliti berusaha mendapatkan informasi 

yang lebih dalam mengenai kompetensi 

pekerja kubah tidak sesuai karena ada 

beberapa devisi pewarnaan kubah 

dikerjakan oleh karyawan baru yang 

belum mahir,bagian pengelasan 

dikerjakan oleh bagian pemotong stenlis 

,motivasi untuk bekerja dari diri pribadi 

sangat rendah,dan kamar mandi 

dilingkungan tempat kerja masih sangat 

kurang memadai karena tidak seimbang 

dengan jumlah pekerja kubah disana 

hanya tersedia 10 kamar mandi sedangkan 

pekerjanya berjumlah 125 orang data 

tahun 2016. 

Timbulnya masalah yang 

disebabkan oleh faktor kompetensi yang 

yang tidak sesuai, motivasi dalam diri 

pekerja yang rendah, dan lingkungan kerja 
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fisik yang kurang memadai akan 

berpengaruh negatif pada kinerja 

karyawan .Pemimpin akan sering 

mengeluh saat ada beberapa karyawan 

yang kurang mahir dalam menyelesaikan 

pekerjaannya ,sebaliknya karyawan pun 

akan mengeluh saat pemimpin terlalu 

banyak memberikan pekerjaan. 

Berdasarkan uraian diatas maka 

dirasa perlu untuk melakukan penelitian 

dengan judul : “Pengaruh Kompetensi, 

Motivasi Intrinsik, dan Lingkungan 

Kerja Fisik terhadap Kinerja Pekerja 

Industri Kubah dan Teralis Sidojoyo 

Tulungagung 2017”. 

Rumusan Masalah  : 

1. Adakah pengaruh kompetensi terhadap 

kinerja karyawan industri kubah dan 

teralis Sidojoyo Tulungagung ? 

2. Adakah pengaruh motivasi intrinsik 

terhadap kinerja karyawan industri 

kubah dan teralis Sidojoyo 

Tulungagung? 

3. Apakah pengaruh lingkungan kerja 

fisik terhadap kinerja karyawan industri 

kubah dan teralis  Sidojoyo 

Tulungagung? 

4. Adakah pengaruh kompetensi,motivasi 

intrinsik, dan lingkungan kerja fisik 

terhadap kinerja karyawan industri 

kubah dan teralis Sidojoyo 

Tulungagung? 

Kajin Teori 

Menurut Mangkunegara (2010: 9) 

“kinerja karyawan” adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seseorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya 

Definisi Kompetensi menurut UU 

No.20/2003 tentang ketenagakerjaan: 

pasal 1(10) kompetensi adalah 

kemampuan kerja setiap individu yang 

mencakup aspek pengetahua,keterampilan 

dan sikap kerja yang sesuai dengan 

standar yang diterapkan. 

Menurut Silalahi (2013: 354) 

“motivasi merupakan seperangkat faktor 

dorongan yang menguatkan, menggerakan 

dan memelihara perilaku atau usaha. 

Menurut Sedarmayanti (2011: 21) 

“Lingkungan kerja” adalah keseluruhan 

alat perkakas dan bahan yang dihadapi, 

lingkungan sekitarnya dimana seseorang 

bekerja, metode kerjanya, serta 

pengaturan kerjanya baik sebagai 

perseorangan maupun kelompok. 
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Metode Penelitian 

Teknik Penelitian dan Pendekatan 

Menurut Sugiyono (2016:71), 

Penelitian deskriptif adalah penelitian 

yang bersifat atau bertujuan untuk 

memaparkan atau penggambaran data-

data dengan cara observasi lapangan dan 

menganalisa data tersebut. Penelitian ini 

dilakukan untuk membuktikan pengaruh 

Kompetensi, Motivasi intrinsik, dan 

Lingkungan Kerja Fisik  sebagai variabel 

bebas dan Kinerja Pekerja sebagai 

variabel terikat. 

Menurut Sugiyono (2016:11), 

Metode penelitian kuantitatif adalah 

metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif atau statistik, dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. 

 

Tempat dan Waktu Penelitian  

Tempat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Industri Kubah & 

Tralis Sidojoyo Tulungagung. Adapun 

alasannya adalah tempat penelitian dekat 

dengan tempat tinggal peneliti dan tempat 

peneliti bekerja selain itu jumlah 

karyawan cukup banyak. 

. Waktu yang di perlukan untuk 

penelitian ini yaitu selama 6 bulan sejak 

bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 

2017. 

Populasi dan Sampel  

Populasi dari jenis penelitian ini 

adalah seluruh karyawan yang ada pada 

industri kubah dan teralis Sidojoyo yang 

berjumlah 125 orang. Karakteristik dari 

populasi ini dikatagorikan homogen baik 

dari segi pendidikan yang rata-rata lulus 

SMP dan SMA maupun dari segi latar 

belakang ekonomi keluarga yang juga 

rata-rata kelas menengah ke bawah (Data 

Sidojoyo tahun 2016). 

Menurut Sugiyono (2016:80), 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan. 

Jumlah sampel yang digunakan 

adalah sebanyak 125 populasi ( jumlah 

karyawan tahun 2016 ) dengan 

mendasarkan penentuan sampel menurut 

Ginting (2008: 132), untuk menentukan 

jumlah sampel yang digunakan 

menggunakan rumus Slovin yaitu: 
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  𝑛 = 𝑁/(1 + 𝑁.  𝑒 2
 

Keterangan :  

n  = Jumlah sampel    

N = Ukuran Populasi 

e = Tingkat kesalahan 5% 

 perhitungan sampel adalah: 

 n = 125 / (1 + 125. (5%)
2 

 
 = 125 / (1 + 125. (0,05)

2 

  
= 125 / (1 + 125.0,0025) 

  = 125 / (1 + 0,3125) 

  = 125/ 1,3125 

  = 95,23 

 Melalui perhitungan rumus Slovin 

diperoleh jumlah sampel sebesar 95 orang 

karyawan. Kemudian untuk menarik 

sampel dari populasi digunakan teknik 

Simple Random Sampling, yaitu 

pengambilan sampel anggota populasi 

dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi itu. Berdasarkan perhitungan 

diatas, maka dapat diketahui bahwa 

jumlah sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 95 orang 

 

Hasil Analisis Data  

Uji Normalitas  

 

 

 

 

 

 

 

Menurut Ghozali (2016: 154), Uji 

normalitas bertujuan untuk mengetahui 

apakah masing-masing variabel 

berdistribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas diperlukan karena untuk 

melakukan pengujian-pengujian variabel 

lainnya dengan mengasumsikan bahwa 

nilai residual mengikuti distribusi normal. 

Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik 

menjadi tidak valid dan statistik 

parametrik tidak dapat digunakan. Hal ini 

ditunjukkan gambar tersebut sudah 

memenuhi dasar pengambilan keputusan, 

bahwa data menyebar disekitar garis  

diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas. 

Uji Multikolinearitas 

Menurut Ghozali (2016: 103), Uji 

multikolineritas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel-variabel 

bebas.  

Model 

 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Kompetensi 

 

.120 8.350 

Motivasi 

intrinsisk 
.479 2.087 

Lingkungan 

kerja fisik. 
.123 8.101 

 

 

Menurut Ghozali (2016: 103), jika 

nilai tolerance> 0,1 dan nilai VIF < 10, 

maka dapat disimpulkan independen 

dalam model regresi. Pada model regresi 

yang baik seharusnya antar variabel 

independen tidak terjadi kolerasi atau 
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tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji 

multikolinieritas menunjukkan nilai 

tolerance dari setiap variabel bebas berada 

di atas 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa 

tidak adanya multikolinieritas pada 

variabel bebasnya. 

 

Uji Autokorelasi  

Menurut Ghozali (2016:107), Uji 

autokorelasi bertujuan menguji apakah 

dalam model regresi linier ada koelasi 

antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pengganggu 

pada periode t sebelumnya. Model regresi  

yang baik adalah regresi yang bebas dari 

autokorelasi. Pengujian ini akan 

menggunkan uji Durbin-Watson (DW 

test) yang mensyaratkan adaya konstanta 

(intercept) dalam model regresi dan tidak 

da variabel lagi diantra variabel 

independen. 

Model Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

1 1.735 2.097 

 

Menurut Ghozali (2016:107) dengan 

melihat Durbin Watson dengan ketentuan 

du < dw < 4-du jika nilai DW terletak 

antara du dan 4 – du berarti bebas dari 

autokorelasi. Sehingga model regresi 

tersebut sudah bebas dari masalah 

autokorelasi. 

 

 

Uji Heterokedatisitas 

Menurut Ghozali (2016: 134), Uji 

heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidak samaan varian dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan lain, jika 

varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain berbeda maka disebut 

heteroskedastisitas. 

 

Berdasarkan diagram scatterplot 

pada gambar diatas dapat disimpulkan 

bahwa data tersebar secara acak tanpa 

membentuk suatu pola tertentu, sertatitik-

titiknya menyebar di atas dan di bawah 0 

atau sumbu Y, ini membuktikan tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa dalam 

model regresi ini dapat dikatakan baik 

karena tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

  

B Std. Error 

1 (Constant) 9.588 2.501 

Kompetensi .850 .187 

Motivasi intrinsic -.171 .080 

Lingkungan kerja 

fisik 
-.066 .094 
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Pada tabel diatas dapat ditarik 

keterangan sebagai berikut: 

a. Nilai a yaitu artinya 9.588 semua 

variabel bebas yaitu kompetensi, 

motivasi intrinsik dan lingkungan 

kerja fisik mempunyai hubungan 

yang negatif terhadap variabel 

terikatnya yaitu kinerja karyawan. 

b. Regresi X1 0,850 artinya bahwa 

setiap peningkatan kompetensi secara 

positif naik 1 (satuan) akan 

mengakibatkan peningkatan kinerja 

karyawan sebesar  0,850 bila variabel 

lainnya konstan. 

c. Regresi X2 -0,171 artinya bahwa 

setiap peningkatan motivasi intrinsik 

secara positif naik 1 (satuan) akan 

mengakibatkan penurunan kinerja 

karyawan sebesar 0,171 bila variabel 

lainnya konstan. 

d. Regresi X3 -0,066 artinya bahwa 

setiap peningkat lingkungan kerja 

fisik secara positif naik 1 (satuan) 

akan mengakibatkan penurunan 

kinerja karyawan sebesar 0,066 bila 

variabel lainnya konstan. 

Y= 9.588 + 0.850X1 + (-0.171X2 )+ (-0.066X3) 

 

Koefisien determinasi (R
2
) 

 

Model R R Square Adjusted R Square 

1 .702a .493 .476 

 

Berdasarkan tabel dapat diketahui 

nilai adjusted r square adalah sebesar  

0,493. Hal ini menunjukkan besarnya 

pengaruh kompetensi, dan terhadap 

kinerja karyawan adalah sebesar 49,3%, 

berarti masih ada variabel lain yang 

mempengaruhi kinerja karyawan sebesar 

50.7%, akan tetapi variabel tersebut tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 

Uji t (parsial) 

 

 

1) Variabel kompetensi (X1) 

memperoleh nilai signifikan 

kompetensi sebesar 0,000 < 0,05 yang 

artinya H0 ditolak dan H1 diterima. 

Dengan demikian terbukti bahwa 

kompetensi  (X1) secara parsial atau 

individu berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan (Y). 

2) Variabel motivasi intrinsik (X2) 

memperoleh nilai signifikan motivasi 

intrinsik sebesar 0,036 < 0,05 yang 

Model t Sig. 

1 (Constant) 3.834 .000 

Kompetensi 4.551 .000 

Motivasi intrinsic -2.131 .036 

Lingkungan kerja 

fisik 
-.695 .489 
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artinya H0 ditolak dan H2 diterima. 

Dengan demikian terbukti bahwa 

motivasi intrinsik (X2) secara parsial 

atau individu berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan (Y). 

3) Variabel lingkungan kerja fisik (X3) 

memperoleh signifikan lingkungan 

kerja fisik sebesar 0,489 < 0,05 yang 

artinya H0 diterima dan H3 ditolak. 

Dengan demikian terbukti bahwa 

lingkungan kerja fisik (X3) secara 

parsial atau individu tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan (Y).  

Uji F (Simultan) 

 

Berdasarkan tabel, dapat dilihat 

bahwa nilai signifikan yaitu 0,000 < 0,05 

sehingga semua variabel independen 

secara simultan berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan  

1. Kompetensi secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan  pada karyawan 

kubah dan teralis sidojoyo 

Tulungagung. 

2. Motivasi intrinsik secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja  karyawan pada karyawan 

kubah dan teralis sidojoyo 

Tulungagung.  

3. Lingkungan kerja fisik secara parsial 

tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja pada karyawan kubah dan 

teralis sidojoyo Tulungagung.  

4. Kompetensi, motivasi intrinsik, dan 

lingkungan kerja fisik secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja pada karyawan kubah dan 

teralis sidojoyo Tulungagung.. 

Saran  

Adapun saran yang dapat peneliti 

berikan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi Instansi 

Faktor kompetensi terbukti 

berpengaruh signifikan secara parsial 

dan simultan terhadap kinerja 

karyawan di Industri Kubah & Teralis 

Sidojoyo Tulungagung. Maka kepada 

Industri & Teralis Sidojoyo 

Tulungagung harus dapat 

melaksanakan kompetensi karyawan 

agar mampu mencapai kinerja yang di 

harapkan oleh perusahaan. 

 

 

Model Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3 88.702 29.476 ,000b 

Residual 91 3.009   

Total 94    
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Bagi Peneliti Selanjutnya 

Berdasarkan dari hasil penelitian 

masih ada pengaruh dari variabel di luar 

variabel yang ada pada peneliti ini. Hal ini 

dapat menjadi bahan untuk melakukan 

penelitian lanjutan dalam waktu yang 

akan datang dengan memasukkan varibel 

diluar variabel yang sudah ada dalam 

penelitian ini seperti variabel kompensasi 

dan lain sebagainya. 
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