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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

 2.1.1 Hubungan Rekan  

Hubungan  rekan kerja merupakan hal yang sangat penting karena 

manusia merupakan mahkluk sosial dan tidak bisa hidup sendiri tanpa ada 

orang lain di sekitarnya. Dalam melakukan sebuah pekerjaan biasanya 

seseorang memiliki kelompok rekan kerja. Menurut Ivancevich et al 

(2005) bahwa kelompok merupakan dua atau lebih individu yang 

berinteraksi satu dengan yang lain guna mencapai sasaran bersama-sama. 

Sedangkan Menurut Noe et al (2010;493), rekan kerja bisa membawa 

sudut pandang yang berbeda untuk proses evaluasi yang dapat berharga 

dalam memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kinerja individu. 

Robbins & Judge (2008,40) mengatakan dalam dunia kerja yang dinamis 

seperti yang ada sekarang ini, dimana tugas semakin sering dikerjakan 

secara kelompok, organisasi memerlukan karyawan yang akan 

memperlihatkan  perilaku “Kewargaan yang baik”.  Karyawan  juga 

merupakan makhluk  sosial, dimana mereka begitu membutuhkan orang 

lain dalam kehidupnya dan  membentuk  kelompok  supaya  dapat 

memberdayakan dirinya sebagaimana naluri manusia untuk terus 

berkembang. Saling  membantu satu dengan lain secara individual maupun 

dalam  kelompok, mengajukan diri untuk melakukan  pekerjaan ekstra, 
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serta menghindari konflik yang tidak perlu, menghormati orang lain dan 

mentaati peraturan,dan menoleransi gangguan yang terjadi terkait 

pekerjaan dengan besar hati. Dengan itu, organisasi yang memiliki 

karyawan yang seperti itu memilik kinerja yang lebih baik dari pada 

organisasi lain. Organisasi Mempunyai bebarapa macam bentuk tentang  

hubungan Rekan kerja menurut Siwi Ultima Kadarmo (2001: 15-16), 

yaitu: (a) Hubungan Kerja Vertikal adalah hubungan kerja antara pimpinan 

dan bawahan.; (b) Hubungan Kerja Horizontal adalah hubungan kerja 

antara pejabat ada pada tingkat atau eselon yang sama; (c) Hubungan 

Kerja Diagonal adalah hubungan kerja antar pejabat yang berbeda induk 

unit kerjanya dan berbeda juga tingkat atau eselonnya; (d) Hubungan Kerja 

Fungsional merupakan hubungan kerja antara unit atau pejabat yang 

mempunyai bidang kerja sama; (e) Hubungan Kerja Informatif adalah 

hubungan kerja yang dilakukan untuk saling memberikan dan memperoleh 

keterangan antar unit atau bidang; (f) Hubungan Kerja Konsultatif adalah 

hubungan kerja antar pejabat yang karena jabatannya berkepentingan 

melakukan konsultasi; (g) Hubungan Kerja Direktif adalah hubungan kerja 

antara pimpinan unit; (h) Hubungan Kerja Koordinatif merupakan 

hubungan kerja antar pejabat yang dimaksudkan untuk memadukan 

(mengintegrasikan), menyerasikan dan menyelaraskan berbagai 

kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan. Pada hubungan antar 

karyawan cenderung dinilai berdasarkan hubungan antara individu dengan 

individu lainnya dalam suatu organisasi atau dapat dikatakan perilaku 

individu dalam kelompok. Dalam hubungan ini terdapat suatu arah 

hubungan dari atas ke bawah (downward) dan dari bawah ke atas (upward) 

atau komunikasi dua arah (two way traffic), di samping itu terdapat 

komunikasi dari samping kiri ke samping kanan dan sebaliknya (later 
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communication), (Ernawati,2010).  Robbins dan Timothy (2008: 56 - 69) 

Mengatakan dasar-dasar perilaku individu terdiri dari: (a) Kemampuan 

(Kemampuan intelektual, Kemampuan fisik); (b) Kesesuaian kemampuan 

dalam pekerjaan; (c) Karakteristik-karakteristik Biografis (Usia, Gender, 

Ras, Masa jabatan). 

2.1.2 Lingkungan  

Lingkungan kerja merupakan salah satu hal yang penting dan perlu 

di perhatikan karena lingkungan kerja yang kondusif dan baik bisa 

menentukan tinggi dan rendahnya semangat karyawan dalam bekerja. 

Menurut Niti Semito (1988: 183) menyebutkan bahwa lingkungan kerja 

adalah suatu yang berada di sekitar pekerja dan bisa mempengaruhi dirinya 

dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Lingkungan kerja yang 

nyaman, penerangan yang cukup, fasilitas yang baik,  keamanan yang 

sesuai standar dan selalu menjaga kebersihan akan berpengaruh terhadap 

karyawan dalam hal menyelesaikan pekerjaannya. Sedangkan menurut 

Gitosudarmo (2000:151)  lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang 

berada di sekitar pekerja yang dapat mempengaruhi karyawan dalam 

bekerja meliputi pengaturan penerangan, pengontrolan suara gaduh, 

pengaturan kebersihan tempat kerja dan pengaturan keamanan tempat 

kerja. Menurut Saydam Saydam (2000:226) mendefenisikan lingkungan 

kerja sebagai keseluruhan sarana prasarana kerja yang ada disekitar 

pegawai yang sedang melaksanakan pekerjaan yang dapat mempengaruhi 

pekerjaan itu sendiri. Hal ini semakin diperkuat dengan pendapat Ahyari 

(dalam Purnomo, 2014) bahwa lingkungan kerja adalah berkaitan dengan 

segala sesuatu yang berada disekitar pekerjaan dan yang dapat 

mempengaruhi karyawan dalam melaksanakan tugasnya, seperti pelayanan 
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karyawan, kondisi kerja, dan hubungan karyawan di dalam perusahaan 

yang bersangkutan. Lingkungan kerja yang nyaman dan menyenangkan 

saling membentu satu sama lain sangat membantu bagi karyawan dalam 

bekerja.  Menurut Sedarmayanti (dalam Rahmawanti dkk, 2014) defenisi 

lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang 

dihadapi, lingkungan sekitarnya di mana seseorang bekerja, metode 

kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan maupun 

sebagai kelompok. Sedangkan Menurut Casson (dalam Putra, 2013) 

lingkungan kerja adalah sesuatu dari lingkungan pekerjaan yang 

memudahkan atau menyulitkan pekerjaan. Menyenangkan atau 

menyulitkan mereka termasuk didalamnya adalah faktor penerangan, suhu 

udara, ventilasi, kursi dan meja tulis. Lingkungan kerja bisa menentukan 

kenyamanan seseorang saat bekerja, semakin baiknya lingkungan kerja 

akan maka bisa mengakibatkan pencapaian kinerja organisasi secara 

maksimal. Hal ini dibuktikan oleh Trisno & Suwarti (2004) yang 

melakukan penelitian tentang analisis pengaruh lingkungan kerja terhadap 

kinerja aparat pemerintah, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 

lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. 

Menurut Musanef (2000: 29) Lingkungan kerja adalah suatu kondisi 

dimana menyenangkan, memberikan rasa ketenangan, keindahan, nuasa 

hiburan, penyegaran dan hal-hal lain yang memberikan nilai tersendiri bagi 

pegawai. Perushaan harus memperhatikan lingkungan kerja agar bisa 

membuat motivasi karyawan menjadi bagus untuk membuat perusahaan 

bisa bersaing dengan yang lain. Schultz & Schultz (2006) Menurut mereka 

berdua, Lingkungan kerja ialah suatu kondisi yang berkaitan dengan ciri-

ciri dari tempatnya melakukan pekerjaan terhadap prilaku dan sikap yang 

di berikan pekerja di mana hal itu berhubungan dengan proses terjadinya 
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berbagai perubahan psikologis yang di sebabkan oleh hal yang di alami di 

dalam pekerjaannya atau di dalam kondisi tertentu yang perlu mendapat 

perhatian yang lebih oleh organisasi yang bisa memberikan kebosanan 

dalam berkerja, kerja yang selalu monoton serta kelelahan kerja. 

 

2.1.3 Pengalaman  

Menurut Marwansyah  (2014:135), pengalaman kerja adalah suatu 

pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki pegawai untuk 

mengemban tanggung jawab dari pekerjaan sebelumnya. Pengalam  kerja 

merukan  peristiwa yang pernah di lakukan oleh seseorang untuk 

menambah pengetahuan dan bekal untuk di kemudian hari saat bekerja. 

(Wardayati, 2008:4) menyatakan Pengalaman kerja adalah peristiwa yang 

pernah dialami dan ditanggung oleh individu dalam menjalani 

kehidupannya khususnya dalam hal mencari nafkah. Menurut Robbins dan 

Timothy (2008) pengalaman kerja adalah tingkat penguasaan pengetahuan 

dan keterampilan seseorang dalam pekerjaannya yang bisa diukur dari 

masa kerja atau pengetahuan serta ketrampilan yang dimiliknya untuk 

meningkatkan kinerjanya. Menurut Johnson (2007) menyatakan bahwa 

pengalaman memunculkan potensi seorang individu. Pengalaman kerja 

dapat dilihat sebagai jumlah dari semua pengetahuan yang diperoleh 

karyawan sebagai hasil dari bekerja untuk periode waktu yang cukup lama 

yang berpotensi menginspirasi arah karir masa depan karyawan. Menurut  

Puspaningsih (2004), pengalaman kerja adalah jenis-jenis pekerjaan yang 

telah dilakukan seseorang dan memberikan peluang besar bagi seseorang 

untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Menurut Ranupandojo 

(2001), pengalaman kerja adalah ukuran tentang lama waktu atau masa 

kerja yang telah ditempuh seseorang dapat memahami tugas-tugas suatu 
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pekerjaan dan telah melaksanakan dengan baik. Menurut Purnamasari 

(2005) dalam Asih (2006) memberikan kesimpulan bahwa seorang 

karyawan yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi akan memiliki 

keunggulan dalam beberapa hal diantaranya: 1) mendeteksi kesalahan, 2) 

memahami kesalahan dan 3) mencari penyebab munculnya kesalahan. 

Semakin banyak pengalaman kerja yang dimiliki seseorang maka akan 

semakin banyak pula manfaat yang berdampak pada luasnya wawasan 

pengetahuan dibidang pekerjaannya serta semakin meningkat keterampilan 

seseorang (Soetjipto, 2007:161).  Faktor – faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan suatu pengalaman kerja (Nitisemito, 2000:61), menyebutkan 

bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu 

pengalaman kerja seseorang, diantaranya: 

1. Keramah tamahan dalam  menghadapi pimpinan. 

Dengan memiliki sikap ramah, terampil dan cepat serta hasil kerja 

yang memuaskan akan  memberikan daya Tarik tersendiri bagi 

atasan. 

2. Kelengkapan pengalaman kerja. 

Dengan adanya bermacam – macam jenis pengalaman kerja akan 

membantu kelancaran didalam menyelesaikan pekerjaan didalam 

suatu perusahaan. 

Tujuan pengalaman kerja (Nitisemito, 2000: 65), menyebutkan bahwa ada 

berbagai macam tujuan seseorang dalam memperoleh pengalaman kerja. 

Adapun tujuan pengalaman kerja adalah sebagai beriku :  

1. Mendapat rekan kerja sebanyak mungkin dan menambah pengalaman 

kerja dalam berbagai bidang.  

2. Mencegah dan mengurangi persaingan kerja yang sering muncul 

dikalangan tenaga kerja.  
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Martoyo (2007) dan Alwi (2001) menyatakan bahwa pengalaman kerja 

didasarkan pada masa kerja atau jangka waktu karyawan dalam bekerja. 

Menurut Syukur (2001) dan Hariandja (2002) bahwa pengalaman kerja 

didasarkan pada jenis pekerjaan yang pernah dikerjakan selama periode 

tertentu. Dimensi pengalaman kerja yang digunakan dalam penelitian ini 

mengacu pada pendapat yang disampaikan Foster (2001) bahwa 

pengukuran pengalaman kerja dapat dilihat dari lama waktu atau masa 

kerja, tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, serta jenis 

pekerjaan. Pengalaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:26) 

merupakan sesuatu yang pernah dialami, dijalani, dirasai, ditanggung, dan 

sebagainya. Loehoer (2002) dalam Andini (2011) menyatakan bahwa 

pengalaman merupakan gabungan dari semua yang diperoleh melalui 

interaksi yang dilakukan secara berulangulang dengan sesama benda alam, 

keadaan, gagasan, dan penginderaan. Herliansyah (2006) menyatakan 

bahwa pengalaman kerja adalah rentang waktu yang yang telah digunakan 

atas suatu pekerjaan atau tugas yang dilakukan. Menurut Fransiska 

(2013),21 pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan 

perkembangan potensi bertingkah laku dilihat dari pendidikan formal 

maupun pendidikan non formal. Pengalaman kerja seseorang menunjukkan 

jenis-jenis pekerjaan yang telah dilakukan oleh seseorang dan memberikan 

kesempatan bagi orang tersebut untuk melakukan pekerjaan yang lebih 

baik (Abriyani Puspaningsih, 2004). Pengalaman kerja seseorang 

ditunjukan dengan jenis-jenis pekerjaan ataupun banyaknya penugasan 

yang pernah dilakukan seseorang dan akan memberikan peluang yang 

besar untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik (Puspaningsih, 2004).  
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2.1.4 Motivasi Kerja Karyawan 

Motivasi bisa diartikan sebagai dorongan dasar yang menggerakan 

seseorang bertingkah laku. Dorongan ini berada pada diri seseorang yang 

menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan dorongan 

dalam dirinya (Uno, 2011:1). Motivasi kerja merupakan sebuah dorongan 

yang bisa membaut seseorang bisa lebih semangat untuk mencapai tujuan 

dalam bekerja. Motivasi kerja adalah kekuatan energi yang berasal dari 

dalam  maupun luar individu untuk membentuk perilaku yang terikat 

dengan pekerjaan (Craig, 2008). Motivasi memberikan kekuatan yang 

kompleks bagi individu untuk melakukan  tugas (Sempane et al., 2002). 

Karyawan yang kompetitif sadar akan tujuan yang harus diiringi dan upaya 

mereka mencapai target akan menghasilkan produktivitas yang lebih 

tinggi, mereka akan melakukan pekerjaan dengan penuh efisiensi dan akan 

memanfaatkan semua kemampuan milik mereka untuk keterlibatan 

tugasyang menantangdengan organisasi (Darmawan, 2013). Motivasi 

itupenting karena jika karyawan tidak termotivasiuntuk berkomitmen dan 

waktu mereka untuk bekerja bahkan karyawan dengan ketrampilan dan 

kemampuan pengetahuan yang diperlukan akanmelakukan kinerjanya 

dengan buruk (Lumumba, 2001). Menurut Robbin (2002:55) mengatakan 

bahwa motivasi adalah keinginan untuk melakukan sebagai kesediaan 

untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan-tujuan 

organisasi, yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi 

suatu kebutuhan individual. Siagian (2002:94) mengemukakan bahwa 

dalam kehidupan berorganisasi, termasuk kehidupan berkarya dalam 

organisasi bisnis, aspek motivasi kerja mutlak mendapat perhatian serius 

dari para manajer. Motivasi kerja yang baik, maka gairah kerja karyawan 

akan meningkat dan hasil kerja akan optimal sesuai dengan standar kinerja 
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yang  telah di tentukan . Gairah  kerja sebagai salah satu bentuk motivasi 

dapat dilihat antara lain dari tingkat kehadiran karyawan, tanggung  jawab 

terhadap waktu kerja yang telah ditetapkan. Mangkunegara (2005:101) 

mengemukakan bahwa terdapat 2 (dua) teknik memotivasi kerja pegawai 

yaitu: (1) Teknik pemenuhan kebutuhan pegawai, artinya bahwa 

pemenuhan kebutuhan pegawai merupakan fundamen yang mendasari 

perilaku kerja , (2) Teknik komunikasi persuasif, adalah merupakan salah 

satu teknik memotivasi kerja pegawai yang dilakukan dengan cara 

mempengaruhi pegawai secara ekstra logis. Teknik ini dirumuskan dengan 

istilah “AIDDAS” yaitu Attention (perhatian), Interest (minat), Desire 

(hasrat), Decision (keputusan), Action (aksi atau tindakan), dan 

Satisfaction (kepuasan). Hal yang perlu Pertama kali yang di lakukan 

adalah  harus mem-berikan perhatian kepada pegawai tentang pentingnya 

tujuan dari suatu pekerjaan agar timbul minat pegawai terhadap 

pelaksanaan kerja, jika telah timbul minatnya maka hasratnya akan  

menjadi kuat untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan kerja 

dalam  mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan hal itu maka pegawai 

akan bekerja dengan motivasi tinggi dan merasa puas terhadap hasil 

kerjanya. “Motivasi mempersoalkan bagaimana cara mendorong gairah 

kerja bawahan agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan semua 

kemampuan dan keterampilannya untuk mewujudkan tujuan perusahaan” 

(Sunyoto, 2012:191). (Sedarmayanti,2010:135) Mengatakan “Motivasi 

dapat didefinisikan kondisi mental yang mendorong aktivitas dan memberi 

energi yang mengarah kepada pencapaian kebutuhan, memberi kepuasan 

ataupun mengurangi ketidak seimbangan” . Tujuan yang ingin dicapai dari 

motivasi di dalam dunia pekerjaan adalah sebagai berikut: Mendorong 

gairah dan semangat kerja karyawan; Meningkatkan moral dan kepuasan 
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kerja karyawan; Meningkatkan produktivitas kerja karyawan; 

Mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan; 

Meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi karyawan; 

Mengefektifkan pengadaan karyawan; Menciptakan suasana dan hubungan 

kerja yang baik; Meningkatkan kreativitas dan parsitipasi karyawan; 

Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan; Mempertinggi rasa 

tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya; Meningkatkan 

efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku (Hasibuan, 2005:97) . 

Sondang P. Siagian (2008:138) Motivasi Kerja merupakan daya 

pendorong yang mengakibatkan seorang karyawan mau dan rela untuk 

menggerakkan kemampuan dalam membentuk keahlian dan keterampilan 

tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang 

menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya dalam rangka 

pencapaian tujuan dan berbagai sasaran perusahaan yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

 

 

2.1.5  Pengaruh hubungan rekan, lingkungan  dan 

Pengalaman terhadap motivasi kerja karyawan 

1. Hubungan rekan dengan motivasi kerja karyawan 

Arep & Hendy (2003;16) mengatakan motivasi seorang karyawan dalam 

meningkatkan kinerjanya juga dipengaruhi oleh rekan kerja. Hubungan 

Rekan kerja juga memiliki pengaruh terhadap motivasi kerja yang tinggi 

maka bisa membuat  pekerjaan yang di kerjakan akan menjadi cepat 

selesai dengan memiliki standar yang benar dan standar waktu yang tepat. 

Sehingga bisa di katakana bahwa hubungan rekan kerja dapat 

mempengaruhi motivasi seseorang untuk bisa menyelesaikan pekerjaan 
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dengan baik dengan kinerja yang bagus. Saat seseorang memiliki motivasi 

kerja yang baik dan ditambah dengan memiliki hubungan rekan kerja yang 

baik dan sepaham, maka kinerja karyawan tersebut akan menjadi lebih 

baik dari sebelumnya. 

2. Hubungan lingkungan  dengan motivasi kerja karyawan 

Menurut Rivai (2004:456),  “Terdapat beberapa  aspek  yang    

berpengaruh  terhadap motivasi  kerja  karyawan,  yakni  rasa  aman  

dalam bekerja,  mendapat  gaji  yang  adil  dan  kompetitif, lingkungan 

kerja yang menyenangkan, penghargaan  atas  prestasi  kerja,  dan  

perlakukan yang  adil  dari  manajemen”. Manusia     akan     mampu     

melaksanakan kegiatannya  dengan  baik,  sehingga  dicapai  suatu hasil  

yang  optimal,  apabila  diantaranya  ditunjang olehkondisi lingkungan 

yang sesuai (Sedarmayanti, 2011:27). ). Lingkungan kerja yang baik 

sangat penting untuk bisa membuat para karyawan menjadi lebih 

termotivasi dalam menyelesaikan tugasnya. 

 

 

3. Hubungan pengalaman  dengan motivasi kerja karyawan 

Purnamasari (2005) dalam Asih (2006) memberikan kesimpulan bahwa 

seorang karyawan yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi akan 

memiliki keunggulan dalam beberapa hal diantaranya: 1) mendeteksi 

kesalahan, 2) memahami kesalahan dan 3) mencari penyebab munculnya 

kesalahan. Semakin banyak pengalaman kerja seseorang maka akan 

semakin banyak pula manfaat yang berdampak pada luasnya wawasan 

pengetahuan dibidang pekerjaannya serta semakin meningkat keterampilan 

seseorang (Soetjipto, 2007:161). Pengalaman bekerja merupakan modal 

utama seseorang untuk terjun dalam bidang tertentu (Sastrohadiwiryo, 
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2005 : 163).  Karyawan yang memiliki pengalaman kerja yang baik dia 

akan menjadi lebih percaya diri dan karena hal itu motivasi nya akan  

tinggi dalam bekerja. 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Sebelum peneltian ini dilakukan adapun penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan judul pengaruh hubungan kerja, lingkungan dan 

pengalaman terhadap motivasi kerja karyawan. Dan,berikut ini adalah 

penelitian terdahulu : 

Nama Dan 

Tahun 

Penelitian 

Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

Ernawati 

(2010) 

PENGARU 

HUBUNGAN KERJA 

DAN LINGKUNGAN 

KERJA TERHADAP 

KINERJA PEGAWAI 

DENGAN MOTIVASI 

KERJA SEBAGAI 

VARIABEL 

MODERATING. 

Penelitian ini 

termasuk dalam 

penelitian deskriptif 

dengan pendekatan 

kuantitatif. 

 

hubungan kerja 

mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja pegawai 

Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten 

Karanganyar. 

lingkungan kerja 

tidak signifikan 

terhadap kinerja 

pegawai Badan 

Kepegawaian Daerah 

Kabupaten 

Karanganyar. 

Motivasi kerja tidak 

signifikan terhadap 

kinerja pegawai 

Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten 

Karanganyar. 
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Claudya 

Shelviana 

Angelina 

(2015) 

HUBUNGAN ANTARA 

MOTIVASI DAN 

STRES KERJA 

TERHADAP KINERJA 

AUDITOR : PERAN 

REKAN KERJA 

SEBAGAI VARIABEL 

MODERATING 

(STUDI PADA 

KANTOR AKUNTAN 

PUBLIK DI KOTA 

BATAM, 

PADANG,PEKABARU) 

Penelitian ini 

termasuk dalam 

penelitian deskriptif 

dengan pendekatan 

kuantitatif. 

Pengujian ini 

menunjukkan bahwa 

variabel motivasi dan 

rekan kerja memiliki 

pengaruh terhadap 

kinerja auditor. 

Tetapi tidak terdapat 

pengaruh motivasi 

dan stres kerja 

terhadap kinerja 

auditor yang 

dimoderasi oleh 

rekan kerja 

Suprihatmi 

SW, Siti 

Sulistya 

Ningsih W. 

(2006) 

PENGARUH GAYA 

KEPEMIMPINAN DAN 

LINGKUNGAN KERJA 

TERHADAP 

MOTIVASI KERJA 

GURU 

analisis yang 

digunakan analisis 

multivariate dengan 

regresi ganda, jumlah 

variabel penelitian 

ada tiga (dua variable 

independen, dan satu 

variabel dependen) 

dengan pendekatan 

kuantitatif. 

Gaya kepemimpinan 

dan lingkungan kerja 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap motivasi 

kerja guru. Gaya 

kepemimpinan 

memiliki pengaruh 

yang lebih dominan 

terhadap motivasi 

kerja guru. 

Luh 

Aristarini, I 

Ketut Kirya, 

Ni Nyoman 

Yulianthini. 

(2014) 

PENGARUH 

PENGALAMAN 

KERJA, KOMPETENSI 

SOSIAL DAN 

MOTIVASI KERJA 

TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN PADA 

BAGIAN 

PEMASARAN PT 

ADIRA FINANCE 

SINGARAJA. 

Desain penelitian 

yang digunakan 

adalah desain 

penelitian kausal, 

Subyek penelitian  

adalah karyawan 

dengan teknik  

pengumpulan data 

memakai kusioner. 

Ada pengaruh positif 

pengalaman kerja, 

kompetensi sosial 

dan motivasi kerja 

terhadap kinerja 

karyawan Pt Adira 

Finance Singaraja. 
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Mila Hariani, 

Samsul 

Arifin, Arif 

Rahman 

Putra. (2019) 

PENGARUH IKLIM 

ORGANISASI, 

PENGALAMAN 

KERJA DAN 

MOTIVASI KERJA 

TERHADAP 

KOMITMEN KERJA 

KARYAWAN. 

Teknik analisis data 

yang digunakan 

analisis deskriptif 

kualitatif dengan 

Jenis penelitian 

adalah eksplanatory 

research. Alat 

analisis pada 
penelitian ini, yaitu 

regresi linier 

berganda dengan 

menggunakan 

program SPPS versi 

24. 

Iklim organisasi, 

pengalaman kerja 

dan motivasi kerja 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap komitmen 

kerja karyawan. 

 

 

2.3 Model  Konseptual Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel Bebas  

Hubungan  Rekan  (X1) 

Lingkungan  (X2) 

Pengalaman   (X3) 

Motivasi Kerja 

Karyawan (Y) 

Variabel Terikat 
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Berdasarkan kerangka berfikir ini, peneliti ini ingin melihat apakah benar 

Hubungan  rekan ,  Lingkungan  dan Pengalaman  memiliki pengaruh terhadap 

Motivasi kerja karyawan. 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Dari model teori di atas, dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut: 

1. Parsial 

H1 : Hubungan Rekan  (X1), Lingkungan  (X2) dan Pengalaman (X3) 

  berpengaruh secara parsial terhadap Motivasi Kerja (Y). 

 

2. Simultan 

H2 : Hubungan Rekan (X1), Lingkungan (X2), dan Pengalaman (X3) 

  Berpengaruh secara simultan terhadap Motivasi kerja (Y) . 




