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ABSTRAK 

 

Physical Work Environment is an influential aspect in Personnel Work 

Spirit. Therefore, this study aims to determine the Physical Work Environment and 

employee performance while measuring and analyzing the significant influence of 

physical work environment variables on the work morale of Regiment II personnel, 

Pioneer of the Brimob Kedung Corps, Halang Bogor. 

This research is a case study research with explanatory nature, where the 

sample in the study was an employee of Regiment II, the Pioneer of the Brimob 

Kedung Corps, Halang, Bogor. 30 employees were determined by the Simple 

Random Sampling method. The variables in this study consisted of independent 

variables of physical work environment and variables tied to the work spirit of 

personnel. 

The research hypothesis states that there are effects of physical work 

environment variables on the work morale of personnel. Furthermore, the 

analytical tool used is a range of scales, simple linear regression and then testing 

the hypothesis with the F-test. 

The results of the next study concluded that there was a significant effect of 

the physical work environment on the enthusiasm of the work of the personnel of 

Regiment II, the Pioneer of the Brimob Kedung Corps, Halang, Bogor. 

On the basis of the above conclusions, Regiment II should be the Pioneer of 

the Brimob Kedung Corps of Halang, Bogor. further improve the quality of the 

physical work environment because it is proven that the physical work environment 

has a significant effect on the work morale of the personnel. 
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ABSTRAK 

 

Lingkungan Kerja Fisik merupakan aspek yang berpengaruh dalam 

Semangat Kerja Personil. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui Lingkungan Kerja Fisik dan kinerja karyawan sekaligus mengukur dan 

menganalisa pengaruh signifikan variabel lingkungan kerja fisik terhadap semangat 

kerja personil Resimen II Pelopor Brimob Korps Kedung Halang Bogor. 

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan sifat eksplanasi 

(eksplanatory) dimana sampel dalam penelitian merupakan pegawai Resimen II 

Pelopor Brimob Korps Kedung Halang Bogor. sebanyak 30 pegawai yang 

ditentukan dengan metode Simpel Random Sampling. Variabel dalam penelitian ini 

terdiri dari variabel bebas lingkungan kerja fisik dan variabel terikat semangat kerja 

personil. 

Hipotesis penelitian menyatakan terdapat pengaruh variabel lingkungan 

kerja fisik terhadap semangat kerja personil. Selanjutnya alat analisis yang 

dipergunakan adalah rentang skala, regresi linier sederhana untuk kemudian 

dilakukan pengujian hipotesis dengan F-test. 

Hasil penelitian selanjutnya menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan Lingkungan kerja fisik terhadap Semangat kerja personil Resimen II 

Pelopor Brimob Korps Kedung Halang Bogor. 

Atas dasar kesimpulan di atas, hendaknya Resimen II Pelopor Brimob 

Korps Kedung Halang Bogor. lebih meningkatkan kualitas lingkungan kerja fisik 

karena terbukti lingkungan kerja fisik berpengaruh signifikan terhadap semangat 

kerja personil.  
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Lampiran 1   :  Kuesioner 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Setiap organisasi membutuhkan manusia sebagai sumber tenaga kerja 

dalam melaksanakan setiap kegiatannya. Karena manusia menjadi pelaku, 

perencana, dan penentu keberhasilan dalam pengelolaan organisasi.  

 Manusia merupakan makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dan 

menyendiri dikarenakan sudah menjadi kodratnya manusia  sebagai mahluk sosial 

yang memerlukan manusia lain untuk dapat bertahan hidup. Sebagai makhluk 

sosial, manusia tentu melakukan interaksi, dalam arti lain manusia melakukan 

kegiatan sosial atau bersosialisasi bahkan berkoordinasi dalam sebuah organisasi 

dengan cara berkomunikasi. 

 Manusia merupakan sumber daya yang sangat penting di dalam organisasi, 

karena manusia merupakan penggerak sumber daya lain seperti mesin, bahan 

baku, modal, dan sebagainya, sehingga eksistensi suatu organisasi tergantung 

pada sumber daya manusia sendiri. Dan begitu pentingnya fakor manusia ini 

sehingga suatu organisasi hanya dapat berhasil, jika setiap manusia yang ada di 

dalamnya mendukung keberadaan organisasi tersebut.  

 Dalam rangka mencapai tujuan, setiap organisasi memerlukan manajemen 

yang berkaitan dengan upaya-upaya untuk meningkatkan keefektifan organisasi. 

Manajemen sumber daya manusia mempunyai peranan penting untuk 
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mewujudkan cita-cita organisasi. Manajemen sumber daya manusia merupakan 

suatu pengakuan terhadap pentingnya unsur manusia dalam memberikan 

kontribusi yang maksimal bagi per usahaan (Noordiansah, 2013:1).  

 Agar sumber daya manusia dapat mendukung keberadaan organisasi, 

dalam arti memberikan kontribusi yang maksimal kepada organisasi, maka 

diperlukan pemberi semangat kerja kepada manusia, sehingga ia menjadi lebih 

produktif. Pemberi semangat kerja itu meliputi prestasi, pengakuan, tanggung 

jawab, kemajuan pekerjaan itu sendiri dan kemungkinan untuk berkembang. 

Selain itu, semangat seseorang pun dapat berubah karena dipengaruhi oleh kondisi 

lingkungan kerja yang ada di dalam perubahan tersebut. Menurut Gibson, 

Ivancevich dan Donnelly (2008 : 206) : “Managers, can influence employees 

motivation if perfomance improed, then managers should intervence and hslp an 

atmosphere that, encourages, supports, and sustain improvement. Motivation can 

be managed an organization with no oppor tunities and with obstacles such as a 

poor equipment, inadequate working conditions, andill manager will be hard 

pressed to help create an asmophere that encourages general motivation and self 

motovation.”   

 Dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan, diperlukan adanya 

peningkatan kinerja karyawan. Salah satu hal yang dapat memengaruhi kinerja 

karyawan, salah satunya adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang 

dimaksud adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi lingkungan 

tempat seseorang bekerja, metode kerja, serta pengaturan kerjanya baik sebagai 

perseorangan maupun sebagai kelompok, (Sedarmayanti, 2011:2).  
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 Secara garis besar, lingkungan kerja terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan 

kerja fisik dan lingkungan kerja nonfisik. Lingkungan kerja fisik adalah semua 

keadaan yang terdapat di sekitar tempat kerja yang akan memengaruhi pegawai 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa faktor yang dapat 

memengaruhi lingkungan kerja fisik di antaranya penerangan, temperatur, 

kelembapan, sirkulasi udara, kebisingan, getaran mekanis, bau-bauan, tata warna, 

dekorasi, musik, dan keamanan. 

 Dalam lingkungan yang semakin modern ini, segala fasilitas semakin 

tersedia dengan mudah. Hal tersebut membuat personil juga berharap bahwa 

dalam melakukan pekerjaannya, mereka akan menghadapi lingkungan kerja yang 

memudahkan mereka untuk melakukan aktivitas mereka, yakni lingkungan kerja 

fisik yang menyenangkan, yang akan membuat mereka betah untuk bekerja. 

Tanpa suatu aksi yang nyata, lingkungan kerja lebih menjadi suatu pemberi 

semangat kerja yang terselubung yang diharapkan akan membuat personil 

memberikan kontribusi yang maksimal kepada instansi. Karena itulah maka pihak 

organisasi seharusnya lebih memberikan perhatian yang serius untuk lingkungan 

kerja personilnya sejalan dengan perubahan zaman. 

 Masalah lingkungan kerja ini penting untuk diperhatikan karena setiap 

personil menghadapi kondisi lingkungan kerjanya setiap hari yang akan 

berpengaruh terhadap hasil kerja mereka setiap harinya. Lingkungan kerja yang 

nyaman dapat menciptakan kinerja karyawan yang maksimal sehingga tingkat 

keberhasilan untuk mencapai tujuan sebuah organisasi bisa tercapai sesuai dengan 

harapan.  
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 Terkadang sebuah instansi kurang memperhatikan pentingnya lingkungan 

kerja fisik dalam sebuah pencapaian tujuan organisasi. Sehingga masalah-masalah 

yang berhubungan dengan lingkungan kerja fisik seringkali diabaikan dan 

dianggap sebagai masalah yang tidak terlalu berpengaruh. Padahal hal itu jelas 

tidak dibenarkan, sekecil apapun permasalahan dalam sebuah organisasi harus 

segera diatasi termasuk dalam hal ini adalah permasalahan mengenai lingkungan 

kerja fisik yang dapat mempengaruhi semangat kerja keryawan. 

 Semangat kerja karyawan menjadi hal yang sangat penting bagi  

perusahaan karena berhubungan langsung dengan seluruh rangkaian manajemen 

dan operasional perusahaan. Dalam hal ini perhatian perusahaan terhadap 

lingkungan kerja fisik diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja karyawan 

dengan demikian produktifitas perusahaan juga akan meningkat. Sehingga dalm 

hal ini lingkungan kerja fisik sangat berpengaruh terhadap semangat kerja 

karyawan. Permasalahan mengenai lingkungan kerja fisik harus diatasi guna 

meningkatkan semangat kerja karyawan agar tujuan organisasi bisa tercapai 

dengan maksimal. 

 Seperti halnya dugaan masalah yang dihadapi Personil pada Resimen II 

Pelopor Korps Brimob Polri Kedung Halang Bogor yaitu semangat kerja yang 

sangat rendah seperti kegiatan atau acara senam pagi tidak rutin dan jarang 

terlaksana karena lingkungan kerja fisik yang kurang memadai , seperti peralatan 

speaker untuk musik senam yang tidak layak pakai. Padahal kegiatan itu 

seharusnya rutin terlaksana untuk meningkatkan semangat kerja personil selain 

untuk masalah kesehatan senam juga salahsatu kegiatan yang dapat 
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menghilangkan kejenuhan disela-sela jadwal kegiatan yang padat, fasilitas 

inventaris kurang memadai dan masih terbatas ketersediaannya, dan masih banyak 

kegiatan lainnya yang terhambat disebabkan karena lingkungan kerja fisik yang 

belum memadai.  

 Kondisi kerja yang akan diteliti oleh penulis adalah lingkungan kerja fisik 

pada Resimen II Pelopor Korps Brimob Polri Kedung Halang Bogor karena 

penulis melihat adanya berbagai hambatan dalam kondisi fisik kerja serta 

pengaruhnya terhadap semangat kerja para personil. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi 

dengan judul “Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik Terhadap Semangat Kerja 

Personil pada Resimen II Pelopor Korps Brimob Polri Kedung Halang 

Bogor.” 

 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar balakang masalah tersebut di atas, terdapat 

beberapa masalah yang berpengaruh terhadap kinerja pegawai yang dapat 

diidentifikasikan antara lain: 

1. Semangat kerja pada personil Resimen II Pelopor Korps Brimob Polri 

Kedung Halang Bogor sanga trendah. 

2. Lingkungan kerja fisik kurang baik. 

3. Peralatan yang kurang memadai untuk menunjang berbagai kegiatan 

personil sehingga sering terhambat bahkan tidak terlaksana 
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1.2.2 Rumusan Masalah 

 Sejalan dengan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana lingkungan kerja fisik Resimen II Pelopor Korps Brimob Polri 

Kedung Halang Bogor? 

2. Bagaimana semangat kerja pada personil Resimen II Pelopor Korps 

Brimob Polri Kedung Halang Bogor? 

3. Bagaimana pengaruh antara lingkungan kerja fisik terhadap semangat 

kerja personil pada Resimen II Pelopor Korps Brimob Polri Kedung 

Halang Bogor? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penulis mengadakan penelitian pada Resimen II Pelopor Korps 

Brimob Polri Kedung Halang Bogor adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui kondisi lingkungan fisik kerja pada Resimen II Pelopor 

Korps Brimob Polri Kedung Halang Bogor.  

2. Untuk mengetahui bagaimana semangat kerja pada personil Resimen II 

Pelopor Korps Brimob Polri Kedung Halang Bogor  

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara lingkungan kerja fisik terhadap 

semangat kerja personil pada Resimen II Pelopor Korps Brimob Polri Kedung 

Halang Bogor? 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

 Dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana didalam mengkombinasikan 

ataupun mencocokan semua konsep, teori dan ilmu yang didapat selama 

perkuliahan dengan prektek yang ditemui di lapangan. 

2. Bagi Resimen II Pelopor Korps Brimob Polri Kedung Halang Bogor 

Sebagai bahan masukan bagi instansi dalam menentukan kondisi lingkungan 

kerja fisik supaya dapat meningkatkan semangat kerja personil. 

3. Bagi Pihak Lain 

Terutama bagi mahasiswa/I, penulis berusaha memberikan masukan ilmu 

pengetahuan melalui hasil penelitian ini dengan harapan dapat menambah 

pengetahuan mereka. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN 

DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Pengertian Sumber Daya Manusia 

Sumber Daya Manusia merupakan suatu rancangan berbagai system  formal 

dalam perusahaan maupun organisasi yang berfungsi untuk menjaga agar 

penggunaan bakat dan minat manusia dapat digunakan untuk mencapai tujuan 

organisasi ata perusahaan tersebut secara efektif dan efisien. Mathis dan Jackson 

(2012:5) 

Manajemen sumber daya manusia mengandung pengertian yang erat 

kaitannya dengan pengelolaan sumber daya manusia atau pegawai dalam 

perusahaan. Sumber daya manusia dapat juga disebut sebagai personil. Tenaga 

kerja, pekerja, karyawan, potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam 

mewujudkan eksistensinya, atau potensi yang merupakan aset dan berfungsi 

sebagai modal non material dalam organisasi bisnis, yang dapat diwujudkan 

menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi 

organisasi (Nawawi, 2011). Manusia merupakan salah satu faktor produksi yang 

perlu mendapatkan perhatian yang khusus dari perusahaan, karena manusia 

sebagai penggerak aktivitas perusahaan, maka manajemen sumber daya manusia
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memfokuskan perhatiannya kepada masalah-masalah kepegawaian. Hasibuan 

(2013:10) mendefinisikan manajemen sumber daya manusia sebagai berikut: 

“Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur 

hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu 

terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.” 
 

Sedangkan menurut Mangkunegara (2013:2) mengatakan bahwa : 

Selain itu terdapat definisi-definisi manajemen sumber daya manusia 

menurut para ahli yaitu: 

1) Menurut Mathis & Jackson (2012:5), manajemen sumber daya manusia 

(MSDM) dapat diartikan sebagai ilmu dan seni yang mengatur hubungan 

dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien dalam penggunaan 

kemampuan manusia agar dapat mencapai tujuan di setiap perusahaan. 

2) Menurut Bohlander dan Snell (2010:4) manajemen sumber daya manusia 

yakni suatu ilmu yang mempelajari bagaimana memberdayakan karyawan 

dalam perusahaan, membuat pekerjaan, kelompok kerja, mengembangkan 

para karyawan yang mempunyai kemampuan, mengidentifikasikan suatu 

pendekatan untuk dapat mengembangkan kinerja karyawan dan 

memberikan imbalan kepada mereka atas usahanya dalam bekerja.  

3) Menurut Handoko (2011:4) manajemen sumber daya manusia adalah 

penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber 

daya manusia untuk mencapai baik tujuan-tujuan individu 

maupunorganisasi Menurut Flippo (dalam Hasibuan 2013:11) manajemen 

personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengendalian dari pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, 
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pemeliharaan, dan pemberhentian karyawan, dengan maksud terwujudnya 

tujuan perusahaan, individu, karyawan dan masyarakat. 

4) Menurut Dessler (2010:4) manajemen sumber daya manusia sebagai 

kebijakan dan latihan untuk memenuhi kebutuhan karyawan atau aspek-

aspek yang terdapat dalam sumber daya manusia seperti posisi manajemen, 

pengadaan karyawan atau rekrutmen, penyaringan, pelatihan, kompensasi, 

dan penilaian prestasi kerja karyawan. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

manajemen sumber sumber daya manusia suatu ilmu dan seni yang digunakan 

untuk mengatur orang atau karyawan, mengembangkan potensi manusia dan 

organisasinya, untuk melakukan serangkaian proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap pengadaan, 

pemeliharaan, sampai pemberhentian sebagai upaya-upaya untuk 

mengembangkan aktivitas manusia dalam mencapai tujuan organisasi secara 

efektif dan efisien. Manajemen sumber daya manusia wajib diterapkan di 

perusahaan besar maupun perusahaan kecil untuk membuat perusahaan tersebut 

dapat terus berkembang karena keberhasilan suatu organisasi itu juga bergantung 

pada karyawan di dalam organisasi tersebut, untuk itu dibutuhkan karyawan 

berkomitmen tinggi terhadap organisasi. 

Mengidentifikasikan berbagai permasalahan dan definisi mengenai 

manajemen sumber daya manusia merupakan suatu permasalahan yang sulit. 

Tentu kesulitan tersebut karena kualitas sumber daya manusia ditinjau secara 

kompleks dari sudut eksistensi bahwa kualitas sumber daya manusia memiliki 
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serangkaian aktivitas yang melibatkan individu atau kelompok dari sumber daya 

manusia untuk menjalankan kegiatannya sesuai pengembangan karier dan 

komitmen dalam mencapai tujuan organisasi. 

Manajemen telah berkembang menjadi bidang yang semakin professional 

menuntut setiap sumber daya manusia untuk mengembangkan kualitas 

yangdimiliki tersebut dalam berbagai bidang aplikasi kerja. Aplikasi bidang kerja 

tersebut diterapkan berdasarkan tingkat kebutuhan dinamika kerja sesuai dengan 

berbagai bentuk pengembangan manajemen yang secara hirarki dibagi 

berdasarkan implementasi manajemen operasional, manajemen lini pertama, 

manajemen menengah, dan manajemen puncak, yang tidak terlepas dari kualitas 

yang dimiliki terhadap peningkatan pengembangan karier dan komitmen. 

Tinjauan mengenai manajemen sumber daya manusia sebagai suatu profesi kerja 

dikemukakan oleh Schein (2004:14) yang menguraikan karakteristik atau kriteria 

suatu profesi dalam kegiatan kualitas sumber daya manusia mempunyai hubungan 

antara pengembangan karier dan komitmen sesuai tingkat pengembangan 

pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan sikap yang memandang : 

1. Manajemen kualitas sumber daya manusia sebagai profesi yang didalamnya 

terdapat sistem, prinsip mengenai manajemen tertentu yang harus 

dikembangkan dan ditangani sesuai dengan komitmen. 

2. Manajemen sumber daya manusia sebagai status yang menjadi standar profesi 

dalam menghasilkan komitmen. 

3. Manajemen sumber daya manusia dijalankan berdasarkan komitmen yang 

kuat sesuai dengan kode etik profesi kerja. 
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Menurut Dessler (2010:24) manajmen sumber daya manusia sebagai 

kebijakan dan latihan untuk memenuhi kebutuhan karyawan atau aspek-aspek yang 

terdapat dalam sumber daya manusia seperi posisi menejemen, pengadaan 

karyawan atau rekruitmen, penyaringan, pelatihan, kompensasi dan penilaian 

prestasi kerja karyawan. 

Menurut Bohlander dan Snell (2010:4) manajemen sumber daya manusia 

yakni suatu ilmu yang mempelajari bagaimana memperdayakan karyawan dalam 

perusahaan, membuat pekerjaan, kelompok kerja, mengembangkan para karyawan 

yang mempunyai kemampuan, mengindentifikasikan suatu pendekatan untuk dapat 

mengembangkan kinerja karyawan dan memberikan imbalan kepada mereka atas 

usahanya dalam bekerja. 

Definisi yang diberikan oleh Mondy dan Neo menyangkut penggunaan 

sumber daya manusia secara benar agartujuan organisasi tercapai. 

Dalam perkembangannya sejalan dengan kemajuan jaman, manajemen 

personalia telah memberikan kontribusi yang penting bagi suksesnya suatu 

organisasi lebih dari waktu-waktu sebelumnya. Karena itu masalah sumber daya 

manusia ini perlu untuk mendapatkan perhatian yang khusus dari pihak orgnisasi. 

Organisasi/perusahaan harus tahu bagaimana caranya memperoleh, memilih, 

menggunakan, mengevaluasi dan memelihara sumber daya manusia supaya tujuan 

organisasi dapat tercapai. Sebab melalui perolehan, pemilihan, dan penggunaan 

sumber daya manusia yang tepat maka organisasi akan memperoleh tenaga-tenaga 

yang efektif dalam suatu organisasi. Itu sesuai dengan definisi yang diberikan oleh 
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William B. Werther, Jr. dan  Keith Davis dalam bukunya “Human Resources and 

Personal Management”(1996:603) 

“Personal; Management is the study of how employers obtain, 

develop,utilize, evaluate, maintain, and retain the right members and types 

of workers.”   

 

Definisi yang mirip dengan definisi diatas adalah dari Handoko, (2010:4) 

“Manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, 

pengembangan, pemeliharaan dan penggunaan sumber daya manusia 

untuk mencapai  tujuan-tujuan organisasi.” 

 

Dari ketiga definisi diatas, ada tiga hal yang dapat disimpulkan : 

1. Manajemen personalia berusaha menghasilkan tenaga kerja yang efektif. 

2. Tenaga kerja yang efektif ini diperlukan untuk tercapainya tujuan-tujuan 

organisasi dan tujuan-tujuan masing-masing individu 

3. Manajemen personalia berhubungan dengan hal-hal yang terkait langsung 

dengan sumber daya manusia seperti rekruitmen, penempatan, pelatihan, 

pengembangan  pemeliharaan, dan pengunaannya. 

  

2.1.2  Fungsi-Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Dalam definisi fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia penulis akan 

menggunakan definisi dari Flippo dalam Hasibuan (2013:5) 

1. Fungsi-fungsi manajemen 

a. Perencanaan (planing)  

Penentuan program personalia yang akan memebantu tercapainya sasaran 

yang telah disusun untuk perusahaan itu. Proses penentuan sasaran akan 

melibatkan parisipasi aktif dari manajemen personalia 
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b. Pengorganisasian (organizing) 

Oraganisasi adalah alat untuk mencapai tujuan. Manajer personalia harus 

menyusun suatu organisasi dengan merancang struktur hubungan antara 

pekerjaan, personalia, dan faktor-faktor fisik.  

c.  Pengarahan (directing) 

Fungsi ini diberi nama “pengarahan”, tetapi lebih baik diberi nama 

“motivasi” “pemberian perintah”, singkatnya “menyuruh orang untuk 

bersedia bekerja secara efektif. 

d.  Pengendalian (controlling) 

Yaitu pengamatan atas tindakan dan perbandingannya dengan rencana dan 

perbaikan atas setiap penyimpangan yang mungkin terjadi, atau pada saat-saat 

tertentu, penyusunan kembali rencana-rencana dan penyesuaian terhadap 

penyimpangan yang tidak dapat diubah. 

2. Fungsi-fungsi operasional 

a. Pengadaan tenaga kerja 

Hal-hal yang dilakukan adalah penentuan sumber daya manusia yang 

dibutuhkan, perekrutannya, seleksi, dan penempatan. Bersandar pada tugas-

tugas yang tercantum pada rancangan pekerjan yang ditentukan. 

b. Pengembangan  

Merupakan peningkatan ketrampilan melalui pelatihan yang perlu untuk 

prestasi kerja yang tepat. Kegiatan ini akan terus tumbuh karena perubahan 

teknologi, reorganisasi pekerjaan, dan tugas manajemen yang semakin 

rumit 
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c. Kompensasi 

Fungsi ini dirumuskan sebagai balas jasa yang memadai dan layak kepada 

personalia untuk sumbangan mereka kepada tujuan organisasi. Dalam hal 

ini hanya mempertimbangkan kompensasi ekonomi. 

d. Integrasi 

Merupakan usaha untuk menghasilkan suatu rekonsilasi (kecocokan) yang 

layak atas kepentingan-kepentingan individu, masyrakat, dan organisasi. 

e. Pemeliharaan  

Pemeliharaan merupakan usaha untuk mengabadikan keadaan yang sudah 

ideal, sesuai dengan pelaksanaan funsi-fungsi sebelumnya denga baik. 

f. Pemutusan hubungan kerja 

Fungsi terakhir adalah untuk memutuskan hubungan kerja dan 

mengembalikan orang-orang tersebut kepada masyarakat. 

 

2.1.3  Pengertian Lingkungan Kerja Fisik 

 Manusia sebagai sumberdaya terpenting memegang peranan yang besar 

dalam kelangsungan hidup suatu organisasi. Salah satu faktor yang mempengaruhi 

manusia dalam bekerja. Menurut Robbins (2010:86) lingkungan adalah lembaga-

lembaga atau kekuatan- kekuatan diluar yang berpotensi mempengaruhi kinerja 

organisasi, lingkungan dirumuskan menjadi dua yaitu lingkungan umum dan 

lingkungan khusus. Lingkungan umum adalah segala sesuatu di luar organisasi 

yang memilki potensi untuk mempengaruhi organisasi. Lingkungan ini berupa 

kondisi sosial dan teknologi. Sedangkan lingkungan khusus adalah bagian 
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lingkungan yang secara langsung berkaitan dengan pencapaian sasaran-sasaran 

sebuah organisasi. 

Pengaruh ini membuktikan bahwa lingkungan kerja fisik mempunyai 

peranan yangnyata dalam kehidupan kerja manusia. Peranan lingkungan kerja yang 

baik adalah sebagai pendorong bagi personil, sehingga mereka nyaman dalam 

bekerja, dan dapat berproduksi secara maksimal. 

Aspek dari lingkungan kerja fisik, seperti penerangan, suhu udara, 

kebisingan, kandungan kimia dan polusi udara, warna tembok dan lantai, serta 

musik, juga teman.  

Dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya seperti upah, promosi, 

kemajuan yang bisa dicapai dan lain-lainnya, lingkungan kerja fisik mungkin 

temasuk faktor yang tidak terlalu mendapat perhatian pada waktu seseorang 

memutuskan untuk menerima atau tidaknya suatu pekerjaan. Meskipun demikian, 

tidak dapat dipungkiri bahwa faktor lingkungan kerja fisik sekarang ini telah 

mendapat perhatian yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan waktu-waktu 

sebelum ini. Hal ini dapat terjadi karena seiring dengan meningkatnya standar hidup 

seseorang, maka ia cederung menginginkan kondisi disekeliling yang juga 

memberikan tingkat kenyamanan yang lebih tinggi. Demikian juga ketika 

seseorang menghadapi lingkungan kerjanya, ia juga menginginkan suasana yang 

memberikan dukungan dalam melakukan pekerjannya. 

Penulis ingin membatasi dan mengelompokkan segala macam aspek dari 

lingkungan kerja fisik yang ada disekitar para personil dan yang dapat 
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mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan ke dalam 

beberapa kelompok dibawah ini. 

a.  Penerangan Ruang Kerja  

 Penerangan atau cahaya sangat besar manfaatnya bagi personil untuk 

mendapatkan keselamatan dan kelancaran kerja. Oleh karena itu perlu diperhatikan 

adanya penerangan yang terang tetapi tidak menyilaukan. Cahaya yang kurang jelas 

mengakibatkan pengelihatan menjadi kurang jelas, sehingga pekerjaan akan 

lambat, banyak kesalahan dan pada akhirnya menyebabkan kurang efisien dalam 

melaksanakan pekerjaan, sehingga tujuan perusahaan sulit tercapai. 

 Hampir tidak ada pekerjaan yang dilakukan tanpa suatu kebutuhan akan 

penerangan. Demikian juga pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan pada tempat kerja. 

b.  Suara Bising 

 Secara umum efek gangguan dari suara bising telah terlalu dibesar-besarkan 

dalam perdagangan masyarakat. Sebenarnya para pekerja tidak merasakan 

gangguan seperti yang dirasakan oleh orang-orang bukan pekerja yang datang ke 

lokasi kerja. Orang-orang yang datang ini cenderung untuk menghakimi efek suara 

bising itu seolah-olah di lingkungan kerja tersebut sudah terbiasa dengan 

“gangguan” yang konstan tersebut. 

 Ketika ditemukan adanya suara bising dalam suatu tempat, maka reaksi 

pertama adalah terkejut yang langsung terkait dengan pekerjaan. Khususnya 

pekerjaan yang berhubungan dengan masalah mental. Lalu orang yang menangani 

pekerjaan tersebut mulai menyesuaikan diri. Sesungghnya karyawan itu dapat 

menghasilkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan periode tanpa suara 
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bising sebelum dan sesudah periode bising tersebut. Bahkan otot lengan karyawan 

tersebut menunjukkan ketegangan yang meningkat selama periode suara bising. 

 Dalam suatu percobaan yang kontinu, didapat bahwa ketegangan tersebut 

semakin menurun. Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa suara bising 

menjadi hal yang biasa, tidak lagi merupakan suatu gangguan. Dan dari hari ke hari, 

karyawan semakin mudah untuk menyesuaikan diri. Ketika karyawan sudah 

terbiasa dengan keadaan suara yang bising, ia akan merasa terganggu lagi jika harus 

berpindah keadaan ke suasana yang tenang. 

c.  Musik 

 Penggunaan musik waktu bekerja tidak selalu mempengaruhi produktivitas 

untuk semua jenis pekerjaan, meskipun semua personil berkata bahwa mereka 

menyukainya. 

Efek musik tersebut tergantung dari : 

1. Pekerjaan yang terlibat 

a) Musik mungkin akan meningkatkan produktivitas pada pekerjaan yang   

sederhana, dikerjakan berulang-ulamg, monoton, dan tidak menuntut 

perhatian yang penuh dari karyawan.  

b) Pada pekerjaan yang komplek dan menuntut perhatian yang penuh dari 

karyawan, tidak terdapat bukti bahwa musik akan meningkatkan produksi. 

Karena pekerjaan yang kompleks sulit menuntut perhatian yang penuh dan 

konsentrasi, sehingga kehadiran musik dapat mengganggu atau malah tidak 

terdengar oleh karyawan. 

2. Jenis Musik yang dimainkan  
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Ada perbedaan tipe musik yang disukai oleh individu dan group. Karyawan yang 

muda mungkin akan memilih musik yang berbeda dengan karyawan yang 

berusia diatas 45 tahun.  

d. Ruang Gerak 

Perhatian juga harus diberikan kepada desain dari ruang kerja, sebab ruang 

kerja yang luas akan membuat karyawan  enak untuk bekerja. Sebaliknya ruang 

kerja yang sempit membuat karyawan sulit untuk bergerak. Hal lin juga harus 

diperhatikan adalah penepatan peralatan-peralatan yang dipakai dalam bekerja. 

Letak dari semua peralatan itu harus memudahkan karyawan untuk bergerak. Jika 

gerak karyawan terlambat, maka keseluruhan prosese kerja karyawan bisa 

terlambat. Karena itu, pihak instansi/perusahaan  harus menjadi ruang gerak 

karyawan dalam hubungannya dengan penempatan peralatan-peralatan. 

Faktor lain yang harus diperhatikan juga adalah biaya pembangunan 

ruangan yang luas membutukan lebih banyak biaya. Mungkin hal ini memang tidak 

terlalu menjadi perhatian, namun bagaimanapun juga adalah suatu pemborosan jika 

ruangan yang besar tidak diisi dengan jumlah peralatan yang memadai. Jadi, 

instansi harus dapat mengatur biaya yang dikeluarkan dengan besarnya ruangan 

tersebut.      

e. Warna  

Menata warna ditempat kerja perlu dipelajari dan direncanakan dengan 

sebaik-baiknya. Pada kenyataannya, tata warna tidak dapat dipisahkan dengan 

penataan dekorasi. Hal ini dapat dimaklumi karena warna mempunyai pengaruh 

besar terhadap perasaan. Sifat dan pengaruh warna kadang-kadang menimbulkan 
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rasa senang, sedih, dan lain sebagainya. Karena dalam sifat warna dapat 

merangsang emosi dan perasaan manusia. 

Dalam industri, warna dapat menyediakan lingkungan kerja yang 

menyenangkan dan dapat membantu dalam keamanan. Contohnya warna 

digunakan dibanyak pabrik sebagai kode dari peralatan: alat pemadam kebakaran 

berwarna merah, daerah berbahaya berwarna kuning, dll. Dengan warna tersebut 

maka peralatan dan daerah terseut dapat cepat dikenali.   

f.  Fasilitas – fasilitas Yang Disediakan  

Fasilitas telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kaitannya 

dengan pekerjaan. Bermacam-nacam fasilitas yang disediakan organisasi telah 

menjadi suatu hal yang akan mengurangi semangat karyawan dalam bekerja jika 

tidak disediakan. Pemberian fasilitas oleh instansi ini dapat dibagi kedalam dua 

kategori, yakni fasilitas yang diberikan sehubungan dengan keamanan kerja, dan 

fasilitas yang berhubungan dengan kesehatan kerja. 

Pada umumnya, insatansi memperhatikan masalah keamanan dan kesehatan 

personil justru untuk memungkinkan terciptanya kondisi kerja yang lebih baik. Ini 

penting, terutama di instansi yang memiliki tingkat resiko kecelakaan yang tinggi.    

g. Keamanan kerja. 

 Pengertian keamanan (safety) disini adalah keadaan personil yang bebas 

dari rasa takut dan bebas dari segala kemungkinan kecelakaan kerja. Beberapa 

program keamanan yang dapat dilakukan menurut kolonel Martoyo (2009:112): 

1. Menggunakan mesin-mesin yang dilengkapi dengan alat-alat baik. 

2. Mengguakan peralatan-peralatan yang lebih baik. 
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3. Mengatur lay-out pabrik dan penerangan sebaik mungkin. 

4. Lantai-lantai, tangga-tangga, dan lereng-lereng harus dijaga agar bebas dari 

segala kotoran dan bau. 

5. Menggunakan petunjuk-petunjuk dan peralatan-peralatan keamanan. 

6. Melakukan pemeliharaan fasilitas pabrik secara baik. 

7. Mendidik para karyawan dalam hal keamanan 

8. Membentuk komite manajemen serikat kerja untuk memecahkan masalah-

masalah keamanan, dan sebagainya. 

h. Kesehatan kerja  

 Kesehatan pada dasarnya adalah kesehatan jasmani dan rohani. Seseorang 

disebut sehat jasmani bila seluruh unsur organ tubuh orang tersebut berfungsi 

dengan normal. Maksudnya tidak mengidap penyakit atau tanpa kelemahan fisik. 

Sedangkan sehat rohani adalah jika seseorang sudah beradaptasi dengan organisasi 

tempat dia bekerja, memiliki konsep yang akurat tentang kenyataan hidup, dapat 

mengatasi stres dan frustasi dalam pekerjannya, dan lain sebagainya. 

Mengenai penciptaan lingkungan kerja yang sehat dapat dilakukan hal-hal 

antara lain:  

1. Menjaga kesehatan karyawan dari gangguan-gangguan pengelihatan, 

pedengaran, kelelahan, dan sebagainya. 

2. Menyediakan fasilitas pegobatan dan pemeriksaan kesehatan bagi karyawan, 

lengkap dengan dokter dan perawat serta obat-obatan. Dan berbagai kemudahan 

bagi semua karyawan yang memerlukan. 
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3. Menjaga kebersihan tempat kerja. Yang akan mendukung kesehatan kerja 

karyawan, misalnya kebersihan WC.  

4. Menjaga  suasana diantara karyawan sendiri. Dengan cara meciptakan rasa 

kebersamaan, misalnya dengan olah raga bersama. 

5. Menyediakan makanan yang sehat dan menunjang produktivitas karyawan 

didalam melakukan pekerjaannya, dan lain-lain. 

 

2.1.2 Pengertian Semangat Kerja    

 Semangat kerja mempunyai pengaruh yang besar bagi setiap para karyawan 

dalam bekerja, jika semangat kerja karyawan tinggi maka cenderung dapat 

menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan cepat. Pada umumnya turunnya 

semangat kerja karyawan karena ketidakpuasan karyawan baik secara materi 

maupun non materil. Pada dasarnya semangat kerja karyawan berhubungan dengan 

kebutuhan karyawan, apabila kebutuhan karyawan terpenuhi maka semangat kerja 

karyawan akan cenderung naik, untuk itu diperlukan usaha pemenuhan kebutuhan 

karyawan guna meningkatkan semangat kerja karyawan. 

Pentingnya semangat kerja dapat dilihat sebagai bagian fundamental dari 

kegiatan manajemen sehingga sesuatu dapat ditujukan kepada pengarahan potensi 

dan daya manusia dengan jalan menimbulkan, menghidupkan, menumbuhkan 

tingkat keinginan yang tingga serta kebersamaan dalam menjalankan tugas 

perorangan maupun organisasi. Semangat kerja adalah suatu yang tidak mudah 

didefinisikan, dikontrol, ataupun diukur. Meskipun demikian, semangat kerja 

memberikan pegaruh yang kuat terhadap hubungan antar individu yang ada dalam 
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suatu organisasi. Semangat kerja itu menunjukkan sikap seorang pekerja terhadap 

pekerjaannya. Untuk membahas tentang semangat kerja, maka ada banyak definisi 

yang diungkapkan oleh para ahli tentang semangat kerja, diantaranya: 

Semangat kerja sebagai setiap kesediaan perasaan yang memungkinkan 

seseorang bekerja untuk menghasilkan kerja lebih banyak dan lebih baik. 

(Hariyanti, 2005: 155). Sedangkan Menurut Hasibuan (2009: 94), Semangat kerja 

adalah keinginan dan kesungguhan seseorang mengerjakan pekerjaannya dengan 

baik serta berdisiplin untuk mencapai prestasi kerja yang maksimal. Lain halnya 

dengan yang disampaikan oleh Halsay (2003: 305) yang mengatakan bahwa: 

Semangat kerja adalah kesediaan perasaan yang memungkinkan seseorang 

pekerja untuk menghasilkan kerja yang lebih banyak dan lebih baik tanpa 

menambah keletihan. 

Semangat kerja atau moril adalah kesepakatan batiniah yang muncul dari 

dalam diri seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu 

sesuai dengan mutu yang ditetapkan.(Danim, 2004: 48). Menurut Syukria (2004: 

30) berpendapat bahwa semangat kerja adalah suatu kondisi rohaniah atau prilaku 

individu tenaga kerja dan kelompok-kelompok yang menimbulkan kesenangan 

yang mendalam pada diri tenaga kerja untuk bekerja lebih giat dan konsekuen 

dalam mencapai tujuan yang di tetapkan oleh perusahaan. Pendapat lain 

dikemukakan oleh hasibuan dimana semangat kerja adalah merupakan kemauan 

dan kesenangan yang mendalam dilakukan. (Hasibuan, 2005: 158). Jadi apabila 

mampu meningkatkan semangat kerja karyawan maka perusahaan akan 

memperoleh banyak keuntungan, pekerjaan akan lebih cepat diselesaikan, 
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kerusakan akan dikurangi, tingkat absensi dan keterlambatan akan dapat 

diperkecil, kemungkinan perpindahan karyawan akan dapat dikurangi dan 

sebagainya. Menurut pendapat penulis semangat kerja adalah perwujudan dari 

sikap seseorang dalam melakukan pekerjaan dengan kemauan dan kesenangan 

sehingga segala pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih baik. 

 Jadi semangat kerja tidak mudah untuk dedifinisikan, dapat dilihat dari 

kedua definisi yang berbeda versi. Namun demikian, kedua definisi itu mengacu  

pada satu hal, yaitu pekerjaan. Jadi, semangat kerja itu menunjukkan adanya suatu 

sikap seseorang terhadap pekerjaan yang dilakukannya. 

 

2.1.2.1 Pentingnya Semangat Kerja  

Ada beberapa alasan pentingnya semangat kerja bagi organisasi atau 

perusahaan (Tohardi, 2002: 425) 

1. Dengan adanya semangat kerja yang tinggi dari karyawan maka 

pekerjaan yang diberikan kepadanya atau ditugaskan kepadanya 

akan dapat diselesaikan dengan waktu yang lebih singkat dan lebih 

cepat. 

2. Dengan semangat kerja yang tinggi, tentunya dapat mengurangi 

angka absensi (bolos) atau tidak bekerja karena malas. 

3.  Dengan semangat kerja yang tinggi, pihak organisasi atau 

perusahaan memperoleh keuntungan dari sudut kecilnya angka 

kerusakan, karena seperti diketahui bahwa semakin tidak puas 

dalam bekerja, semakin tidak bersemangat dalam bekerja, maka 
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semakin besar pula angka kerusakan. Dengan semangat kerja yang 

tinggi, otomatis membuat pekerja atau karyawan akan merasa betah 

(senang) bekerja, dengan demikian kecil kemungkinan karyawan 

tersebut akan pindah bekerja ketempat lain, dengan demikian 

berarti semangat kerja yang tinggi akan dapat menekan angka 

perpindahan tenaga kerja atau labour turn over. 

4. Dengan semangat kerja yang tinggi juga dapat mengurangi angka 

kecelakaan, karena karyawan yang mempunyai semangat kerja 

yang tinggi mempunyai kecenderungan bekerja dengan hati-hati 

dan teliti, sehingga sesuai dengan prosedur kerja yang ada di 

organisasi atau persahaan tersebut. 

 

2.1.2.2 Indikator Semangat Kerja 

Semangat kerja tidak selalu ada dalam diri karyawan. Terkadang semangat 

kerja dapat pula menurun. Indikasi-indikasi menurunnya semangat kerja selalu ada 

dan memang secara umum dapat terjadi. Menurut Nitisemito yang di kutip kembali 

oleh (Tohardi, 2002: 431), indikasi-indikasi menurunnya semangat kerja karyawan 

tersebut antara lain sebagai berikut: 

1. Rendahnya produktivitas kerja 

Menurutnnya produktivitas dapat terjadi karena kemalasan, 

menunda pekarjaan, dan sebagainya. Bila terjadi penurunan produktivitas, 

maka hal ini berarti indikasi dalam organisasi tersebut telah terjadi 

penurunan semangat kerja.  

2. Tingkat absensi yang naik dan tinggi 
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Pada umumnya, bila semangat kerja menurun, maka karyawan 

dihinggapi rasa malas untuk bekerja. Apalagi kompensasi atau upah yang 

diterimanya tidak dikenakan potongan saat mereka tidak masuk bekerja. 

Dengan demikian dapat menimbulkan penggunaan waktu luang untuk 

mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi, meski hanya untuk sementara. 

3. Labour turn over atau tingkat perpindahan karyawan yang tinggi  

Keluar masuk    karyawan        yang meningkat terutama disebabkan 

karyawan mengalami ketidaksenangan saat mereka bekerja, sehingga mereka 

berniat bahkan memutuskan untuk mencari tempat pekerjaan lain yang lebih 

sesuai dengan alasan mencari kenyamanan dalam bekerja. Manajer harus 

waspada terhadap gejala-gejala seperti ini. 

4. Tingkat kerusakan yang meningkat 

Meningkatnya tingkat kerusakan sebenarnya menunjukkan bahwa 

perhatian dalam pekerjaan berkurang. Selain itu dapat juga terjadi 

kecerobohan dalam pekerjaan dan sebagainya. Dengan naiknya tingkat 

kerusakan merupakan indikasi yang cukup kuat bahwa semangat kerja telah 

menurun. 

5. Kegelisahan dimana-mana 

Kegelisahan tersebut dapat berbentuk ketidaktenangan dalam bekerja, 

keluh kesah serta hal-hal lain. Terusiknya kenyamanan karyawan 

memungkinkan akan berlanjut pada perilaku yang dapat merugikan 

organisasi itu sendiri. 

6. Tuntutan yang sering terjadi 
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Tuntutan merupakan perwujudan dari ketidakpuasan, dimana pada 

tahap tertentu akan menimbulkan keberanian untuk mengajukan tuntunan. 

Organisasi harus mewaspadai tuntutan secara masal dari pihak karyawan. 

7. Pemogokan 

Pemogokan adalah wujud dari ketidakpuasan, kegelisahan dan 

sebagainya. Jika hal ini terus berlanjut maka akan berakhir dengan ada 

munculnya tuntutan dan pemogokan. 

Ciri-ciri semangat kerja karyawan yang tinggi menurut Carlaw, Deming, 

dan Friedman (2003), menyatakan bahwa yang menjadi ciri- ciri semangat kerja 

yang tinggi adalah sebagai berikut: 

1. Tersenyum dan tertawa. Senyum dan tawa mencerminkan kebahagiaan 

individu dalam bekerja. Walaupun individu tidak memperlihatkan senyum 

dan tawanya, tetapi dalam dirinya individu merasa tenang dan nyaman 

bekerja serta menikmati tugas yang dilaksanakannya. 

2. Memiliki inisiatif Individu yang memiliki semangat kerja yang tinggi akan 

memiliki kemauan diri untuk bekerja tanpa pengawasan dan tanpa perintah 

dari atasan.  

3. Berfikir kreatif dan luas Individu mempunyai ide-ide baru, dan tidak 

mempunyai hambatan untuk menyalurkan ide-idenya dalam menyelesaikan 

tugas. 

4. Menyenangi apa yang sedang dilakukan Individu lebih fokus pada pekerjaan 

dari pada memperlihatkan gangguan selama melakukan pekerjaan. 

5. Tertarik dengan pekerjaannya Individu menaruh minat pada pekerjaan 
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karena sesuai keahlian dan keinginannya. 

6. Bertanggung jawab Individu bersungguh-sungguh dalam melakukan 

pekerjaan. 

7. Memiliki kemauan bekerja sama Individu memiliki kesediaan untuk 

bekerjasama dengan individu yang lain untuk mempermudah atau 

mempertahankan kualitas kerja. 

8. Berinteraksi dengan atasan Individu berinteraksi dengan atasan dengan 

nyaman tanpa ada rasa takut dan tertekan. 

Indikasi rendahnya semangat kerja penting diketahui oleh organisasi atau 

perusahaan, karena pengetahuan tentang indikasi ini akan mengetahui sebab-sebab 

turunnya semangat kerja. Dengan demikian organisasi atau perusahaan akan dapat 

mengambil tindakan- tindakan pencegahan atau pemecahan masalah. 

 

2.1.2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Semangat Kerja  

 Menurut Namawi (2003) Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi 

rendahnya semangat adalah : 

1. Minat seseorang terhadap pekerjaan yang dilakukan. Seseorang 

yang berminat dalam pekerjaannya akan dapat meningkatkan 

semangat kerja. 

2. Faktor gaji atau upah tinggi akan meningkatkan semangat kerja 

seseorang. 

3. Status sosial pekerjaan. Pekerjaan yang memiliki status sosial yang 

tinggi dan memberi posisi yang tinggi dapat menjadi faktor penentu 

meningkatnya semangat kerja. 
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4. Suasana kerja dan hubungan dalam pekerjaan. Penerimaan dan 

penghargaan dapat meningkatkan semangat kerja. 

5. Tujuan pekerjaan. Tujuan yang mulia dapat mendorong semangat 

kerja seseorang. 

Masalah semangat kerja karyawan di perusahaan sering kali ditemukan, 

oleh karena itu perusahaan harus bisa meningkatkan semangat kerja karyawan agar 

mereka bisa melaksanakan pekerjaaan dengan baik dan cepat. Turunnya semangat 

kerja sering kali ditemukan di perusahaan-perusahaan dimana perusahaan tersebut 

tidak memperhatikan kebutuhan karyawannya baik secara rohani maupun jasmani. 

Menurut Handoko Ada Beberapa faktor yang mempengaruhi semangat kerja yaitu: 

(Handoko, 2008:251) 

1. Komunikasi 

Merupakan aktivitas dasar manusia dan dengan berkomunikasi manusia dapat 

saling berhubungan satu sama lain, baik dalam kehidupan sehari-hari dan 

dimanapun manusia berada. 

2. Motivasi 

Suatu kemampuan seorang manajer dalam memotivasi, mempengaruhi, 

mengarahkan dan berkomunikasi dengan para bawahannya yang akan 

menentukan efektifitas manajer yaitu dengan cara bagaimana manajer dapat 

memotivasi para bawahannya agar pelaksanaan kegiatan dan kepuasan kerja 

mereka meningkat dan mencapai tujuan pada perusahaan yang bisa tercapai 

dengan baik. 

3. Lingkungan kerja 
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Merupakan suatu lingkungan yang dapat mempengaruhi para karyawan untuk 

dapat bekerja dengan baik tanpa adanya hal- hal yang mengakibatkan 

karyawan menjadi tidak bergairah dan tidak bersemangat dalam bekerja. 

Selain itu yang berperan aktif dalam menimbulkan semangat kerja adalah 

kondisi kerja yang mendukung, karena karyawan sangat peduli dengan 

lingkungan kerjanya baik untuk kenyamanan pribadi maupun umum dengan 

tujuan agar tugas dapat dilaksanakan dangan baik, kondisi kerja yang baik itu 

antara lain lingkungan kerja fisik yang tidak membahayakan, suhu, cahaya, 

kebisingan dan lain-lain tidak dalam kondisi ekstrim, karyawan juga menyukai 

tempat kerja yang bersih dan modern dengan perlengkapan yang memadai. 

Disamping itu komunikasi yang baik juga mendukung atas lancarnya sebuah 

pekerjaan maka dari itu komunikasi antar pimpinan dan bawahan harus jelas, 

cepat, benar dan akurat. 

a.  Organisasi 

 Para pekerja lebih menyukai organisasi yang memberikan kesempatan para 

pekerja untuk berpartisivasi dalam merumuskan tujuan organisasi, dibandingkan 

dengan organisasi yang tidak memberikan kesempatan. Sikap organisasi yang 

memberikan kesempatan kepada para pekerja untuk turut merumuskan tujuan 

organisasi akan menghasilkan sikap yang bertanggung jawab terhadap organisasi. 

b.  Aktivitas pekerja  

 Manusia adalah mahluk sosial yang hidup berinteraksi dengan manusia 

lainnya. Demikian pula dengan pekerja untuk berinteraksi dengan orang-orang di 

sekelilingnya, termasuk anggota keluarga dan teman-teman di lingkungan mereka. 
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Hubungan yang terjadi diantara mereka itu dapat sangat mempengaruhi sikap dan 

tingkah laku para pekerja terhadap pekerjaan mereka. Jika aktivitas di luar 

pekerjaan (off the job) mempengaruhi kinerja para pekerja, maka manajer 

mempunyai tanggung jawab dan hak prerogratif (hak luar biasa) untuk 

mempengaruhi para pekerja tentang aktivitas yang dilakukan. Bahkan ada 

organisasi yang memiliki badan khusus, semacam badan penyuluhan untuk 

menangani masalah-masalah yang dihadapi para pekerja. 

c.  Sifat Pekerjaan 

 Dalam perkembangannya sampai saat ini, pekerjaan telah menjadi semakin 

terspesialisasi dan semakin bersifat rutin. Sementara tingkat pendidikan para 

pekerja juga secara progresif telah meningkat. Tingkat pendidikan dan ekonomi 

yang semakin meningkat ini, telah membuat para pekerja mengharapkan lebih dari 

sekedar penghasilan materi saja. 

 Ada beberapa tipe pekerjaan yang kelihatannya menghasilkan kebosanan, 

pemikiran yang obsesif, dan produktivitas yang semakin menurun. Hal ini perlu 

diperhatikan oleh pihak perusahaan. Beberapa karakteristik pekerjaan yang 

cenderung membuat stress para pekerja menurut Kossen (2008:210)  adalah sebagai 

berikut : 

1. Forced uniform pacing (assembly line operation moving at a constant speed) 

2. Repetition and short time cycles (repeating the same simple task over and 

over) 

3. Large impersonal organizational structures (the feeling of being merely a 

number rather than a person) 
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4. Organizatioanal goals that from the shop floor appear vague and 

unnatainable    (a lack of understanding of organizatioanal goals) 

d.  Rekan-rekan kerja 

 Sistem infomal dalam suatu organisasi juga mempunyai pengaruh terhadap 

semangat kerja karyawan. Misalnya seseorang yang turut serta dalam perumusan 

kebijaksanaan perusahaan, akan merasa terganggu dalam pelaksanannya, ketika 

teman-teman kerjanya yang tergabung dalam serikat pekerja menetang 

kebijaksanaan perusahaan yang telah dibuatnya. 

e.  Kepemimpinan 

 Manajer mempunyai tanggung jawab yang paling uatama dalam 

menciptakan iklim organisasi yang sehat. Karena itu tindakan manajer harus 

memberikan pengaruh yang positif terhadap semangat kerja karyawan. Salah satu 

indikasi kepemimpinan yang tidak efektif adalah tingginya perputaran tenaga kerja 

(labour turnover) di perusahaan.  

f.  Konsep Terhadap Diri Sendiri 

 Cara berpikir karyawan terhadap dirinya sendiri, berpengaruh dalam cara 

mereka memandang diri sendiri. Contohnya jika mereka merasa kurang memiliki 

keyakinan terhadap terhadap diri sendiri atau menderita sakit secara fisik atau 

mental. Hal demikian akan menyebabkan karyawan tidak memiliki semangat kerja 

secara maksimal. 

 

g.  Kebutuhan Pribadi 
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 Bagaimana kebutuhan pribadi seorang karyawan dipenuhi oleh perusahaan 

dan pengaruh semangat dalam bekerja, misalnya imbalan yang diberikan oleh 

perusahaan. Perusahaan harus memberikan imbalan yang adil bagi seluruh 

karyawan, baik adil secara internal maupun secara eksternal. Adil secara internal, 

yaitu jabatan tertentu diberikan imbalan yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

jabatan lainnya karena adanya perbedaan tanggung jawab yang lebih besar, dan 

sebagainya. Sedangkan adil secara eksternal, yaitu adil jika dibandingkan dengan 

imbalan yang diterima pekerja lain yang melakukan pekerjaan yang sama dalam 

suatu industri yang sama. 

 Karena semangat kerja itu sulit untuk dikontrol, maka manajer perlu 

memberikan perhatian yang ekstra dalam mengawasi cara kerja para pekerjanya. 

Tidak selamanya semangat kerja karyawan berada pada tingkat maksimum. Sebab 

mereka hidup di dalam dunia yang bisa berubah kapan saja, akibat dari adanya 

pengaruh-pengaruh yang datang. Karena itu pihak manajer mengatisipasi hal ini 

sebelum semangat kerja karyawan berkurang. 

Beberapa hal yang dapat mengidentifikasi turun atau rendahnya semagat 

kerja karyawan menurut Nitisemito (2008:106):     

1. Turunnya produktivitas kerja karyawan; 

2. Tingkat absensi yang meningkat; 

3. Tingkat labour turnover yang meningkat; 

4. Tingkat kerusakan yang tinggi; 

5. Timbulnya kegelisahan pada karyawan; 

6. Sering terjadi tuntutan; dan 
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7. Sering terjadi pemogokan. 

Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk 

mempertahankan atau meningkatkan semangat kerja karyawan menurut Nitisemito 

(2008:112) adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan gaji yang memadai kepada karyawan. 

2. Memberikan kebutuhan rohani. 

3. Sekali-kali perlu menciptakan suasana santai. 

4. Harga diri karyawan perlu mendapat perhatian. 

5. Tempatkan karyawan pada posisi yang tepat. 

6. Memberikan kesempatan untuk maju kepada karyawan. 

7. Perusahaan harus dapat memberikan perasaan aman kepada karyawan tentang 

masa depannya. 

8. Usahakan agar karyawan mempunyai loyalitas yang tinggi kepada perusahaan. 

9. Sekali-kali karyawan perlu diajak berunding. 

10. Pemberian insentif yang terarah.  

 

2.1.3  Pengaruh Antara Lingkungan Kerja Fisik Dengan Semangat Kerja 

 Lingkungan kerja fisik adalah segala sesuatu yang ada disekeliling 

karyawan yang dapat mempengaruhi karyawan dalam bekerja. Sedangkan 

semangat kerja adalah keinginan dan kesungguhan seseorang untuk melakukan 

pekerjaan. 

Instansi dapat memilih personil yang terbaik, memberikan pelatihan bagi 

mereka secara intensif, memberikan supervisor yang terbaik, menciptakan iklim 
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organisasi yang sehat, dan lain sebagainya. Tetapi jika kondisi lingkungan kerja 

fisik karyawan tidak memadai, maka personil tidak akan pekerjaan secara optimal. 

Oleh karena itu instansi perlu memperhatikan kondisi fisik lingkungan kerja supaya 

dapat membuat karyawan nyaman dalam bekerja. Jika karyawan merasa nyaman, 

mereka akan melakukan pekerjaan dengan senang hati. 

 Semangat kerja personil dapat dipengaruhi oleh banyak hal, apakah itu upah 

yang tinggi, janji kenaikan promosi yang cepat, jaminan kemajuan yang lain, dan 

lain-lain. Tetapi yang terbaik adalah jika pengaruh yang bersifat tetap kepada 

karyawan. 

 Dengan demikian bila instansi sungguh-sungguh memperhatikan kondisi 

lingkungan kerja fisik, maka akan mendukung semangat kerja karyawan secara 

tetap. Semangat kerja yang tinggi membuat personil memberikan yang terbaik bagi 

instansi. Produktivitas personil meningkat dan pada akhirnya tujuan instansi  akan 

tercapai. 

 

2.2 Kerangka Pemikiran. 

Berdasarkan landasan teori dan latar belakang masalah yang telah penulis 

uraikan pada bab ini dan bab sebelumnya, maka penulis membuat kerangka yang 

dapat dilihat seperti dibawah ini: 

 

 

 

  Variabel Independent  

(X) 

Lingkungan Kerja Fisik 

- Penerangan Ruang 

Kerja 
- Musik 
- Suara Bising 
- Ruang Gerak 
- Warna 

 Variabel Dependent  

(Y) 

Semangat Kerja 

Indikator: 

- Memberikan Gaji 

- Memberikan Rohani 

- Menciptakan Suasana Santai 

- Perlu Mendapat Perhatian 

- Tempatkan Personil Pada 
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2.3 Hipotesis 

 Sesuai dengan kerangka pemikiran diatas penulis merumuskan hiposesis 

sebagai berikut: 

Ho = tidak terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan kerja fisik dengan 

semangat kerja. 

H1 = terdapat hubungan yang signifikan antara  lingkungan kerja fisik dengan 

semangat kerja.  

 

Gambar 2.1  

Kerangka Pemikiran 
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BAB III  

METODOLOGI  PENELITIAN 

 

3.1  Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan menggambarkan, 

melukiskan, serta menganalisa keadaan yang sebenarnya pada suatu 

organisasi/instansi, khususnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

 

 Operasionalisasi Variabel  

Menurut Sugiyono (2013:58) variabel penelitian pada dasarnya adalah 

segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik
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kesimpulannya. Dengan mengacu pada pengertian tersebut, maka dalam penelitian 

ini terdapat dua variabel yaitu: 

1. Variabel Dependen 

Menurut Sugiyono (2013:59) variabel dependen sering disebut variabel 

output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai 

variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 

Dalam penelitian ini variabel dependen adalah Semangat kerja personil 

pada Resimen II Pelopor Korps Brimob Polri Kedung Halang Bogor. Seperti 

halnya dugaan masalah yang dihadapi Personil pada Resimen II Pelopor 

Korps Brimob Polri Kedung Halang Bogor yaitu semangat kerja yang sangat 

rendah seperti kegiatan atau acara senam pagi tidak rutin dan jarang 

terlaksana karena lingkungan kerja fisik yang kurang memadai, seperti 

peralatan speaker untuk musik senam yang tidak layak pakai 

2. Variabel Independen  

Menurut Sugiyono (2013:59) variabel independen sering disebut 

sebagai variabel stimulus, predikator, anteseden. Dalam bahasa Indonesia 

sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel dependen (terikat). 

Dalam hal ini yang menjadi variabel dependen adalah Lingkungan 

Kerja Fisik pada Resimen II Pelopor Korps Brimob Polri Kedung Halang 

Bogor 
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Tabel 3.1  

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Konseptual Dimensi Indikator Ukuran Skala 

Lingkungan 

Kerja Fisik 

(X1) 

 

Lembaga-lembaga 

atau kekuatan- 

kekuatan diluar 

yang berpotensi 

mempengaruhi 

kinerja organisasi, 

lingkungan 

dirumuskan 

menjadi dua yaitu 

lingkungan umum 

dan lingkungan 

khusus  

(Robbins, 

2010:86) 

1) Penerangan 

Ruang Kerja 

 

 

 

 

 

 

2) Musik 

 

 

 

 

 

 

3) Suara Bising 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Ruang Gerak 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Warna 

 

 

 

 

 

 

6) Fasilitas  

 

 

- Penerangan atau 

cahaya sangat besar 

manfaatnya bagi 

personil untuk 

mendapatkan 

keselamatan dan 

kelancaran kerja  

 

- Secara umum efek 

gangguan dari suara 

bising telah terlalu 

dibesar-besarkan 

dalam perdagangan 

masyarakat  
 

- Penggunaan musik 

waktu bekerja tidak 

selalu 

mempengaruhi 

produktivitas untuk 

semua jenis 

pekerjaan, 

meskipun semua 

personil berkata 

bahwa mereka 

menyukainya. 

 

- Perhatian juga 

harus diberikan 

kepada desain dari 

ruang kerja, sebab 

ruang kerja yang 

luas akan membuat 

karyawan  enak 

untuk bekerja  

 

- Menata warna 

ditempat kerja perlu 

dipelajari dan 

direncanakan 

dengan sebaik-

baiknya. 

 

- Pemberian fasilitas 

oleh instansi ini 

dapat dibagi 

kedalam dua 

1 - 5 Ordinal 
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7) Keamanan 

Kerja 

 

 

 

 

 

8) Kesehatan 

Kerja 

 

kategori, yakni 

fasilitas yang 

diberikan 

sehubungan dengan 

keamanan kerja, 

dan fasilitas yang 

berhubungan 

dengan kesehatan 

kerja. 

 

- keadaan personil 

yang bebas dari 

rasa takut dan bebas 

dari segala 

kemungkinan 

kecelakaan kerja 

 

- kesehatan jasmani 

dan rohani 

 

Semangat 

Kerja (Y) 
Sebagai hasil 

kerja yang telah 

dicapai seseorang 

dari tingkah laku 

kerjanya dalam 

melaksanakan 

aktivitas kerja. 

(Sutrisno, 

2014:152) 

1) Memberikan 

Gaji 

 

 

2) Memberikan 

Rohani 

 

3) Menciptakan 

Suasana 

Santai 

 

4) Perlu 

Mendapat 

Perhatian 

 

5) Tempatkan 

Personil Pada 

Posisi yang 

Tepat 

 

6) Memberikan 

Kesempatan 

Untuk Maju 

 

 

7) Memberikan 

Perasaan 

Aman 

- Memberikan gaji 

yang memadai 

kepada karyawan 

 

- Memberikan 

kebutuhan rohani 
 

- Sekali-kali perlu 

menciptakan 

suasana santai 
 

- Harga diri 

karyawan perlu 

mendapat perhatian 

 

- Tempatkan 

karyawan pada 

posisi yang tepat 
 

 

- Memberikan 

kesempatan untuk 

maju kepada 

karyawan 

 

- Perusahaan harus 

dapat memberikan 

perasaan aman 

kepada karyawan 

tentang masa 

depannya 

1 - 5 Ordinal 
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8) Mempunyai 

Loyalitas 

Tinggi 

 

 

 

 

9) Pemberian 

Insentif 

 

 

- Usahakan agar 

karyawan 

mempunyai 

loyalitas yang tinggi 

kepada perusahaan. 
 

- Pemberian insentif 

yang teraarah 

 

 

 Sumber dan Cara Pengumpulan Data 

3.3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi dan sample merupakan sumber data yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti.  

Dalam menetapkan besar/ukuran sampel ini penulis menggunakan teori 

Arikunto (2001 : 107) yang mengemukakkan sebagai berikut : 

“Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subyeknya kurang dari 100 orang 

lebih baik diambil semuanya, sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

populasi. Selanjutnya jika subyeknya lebih besar dapat diambil 10-15% atau 

20-25% atau lebih tergantung dari kemampuan peneliti dilihat dari segi 

waktu, tenaga, dana dan sebagainya.” 

 

Demikian pula Irawan (2007: 183) yang mengemukakan : 

Sebagian pakar mengatakan, bila populasi lebih kecil atau sama dengan 100, 

maka sebaiknya diambil semuanya sebagai sampel. Bila populasi > 100, 

minimal diambil 25-30%. Bila populasinya berlapis-lapis (berstrata), maka 

tiap strata diambil secara proporsional menurut presentasenya. 

 

Lebih jauh Sugiyono (2013 : 66) menyatakan bahwa: Makin besar jumlah 

sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil, 
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dan sebaliknya makin kecil jumlah sampel menjauhi populasi, maka semakin besar 

kesalahan generalisasi (diberlakukan umum). 

Jadi sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh para pakar tersebut, maka 

penelitian ini menggunakan metode Random sampling dimana untuk mengambil 

sampel penulis menjadikan semua populasi sebagai sampel penelitian, mengingat 

ada 3 orang yang bukan tenaga pendidik dan penulis sendiri tidak dijadikan 

sampel dalam penelitian ini.  

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah personil Resimen II 

Pelopor Korps Brimob Polri Kedung Halang Bogor berjumlah 150 personil. 

Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel sebanyak 30 orang anggota 

yang dilakukan secara sampling acak sederhana. Artinya setiap anggota populasi 

mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi unit sampel. 

 

 Teknik Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian Kepustakaan. 

Penelitian kepustakaan ialah penelitian dengan cara mempelajari teori-teori 

yang ada dari literatur, buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang 

diteliti. 

b. Penelitian Lapangan  

Penulis mengadakan peninjauan secara langsung kelapangan. Beberapa cara 

yang dilakukan sehubungan dengan pengumpulan data adalah sebagai berikut: 
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1). Wawancara, yakni percakapan dengan pimpinan Resimen II Pelopor Korps 

Brimob Polri Kedung Halang Bogor secara langsung  untuk memperoleh 

data yang diperlukan.  

2). Observasi, yakni mengadakan pengamatan secara lagsung terhadap kegiatan 

yang terjadi dilapangan.  

3). Kuesioner, yakni mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih 

dahulu kepada anggota. Pertanyaan yang telah dibuat mencakup sepuluh 

pertanyaan mengenai lingkungan kerja fisik dan pertanyaan mengenai 

semangat kerja. 

 

 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis  

 Kuesioner yang dibuat menggunakan skala Likert, dimana setiap alternatif 

jawaban diberi bobot antara 1 sampai dengan 5. Adapun pembobotannya adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Pemberian bobot menurut Likert 

 

Jawaban Bobot Pertanyaan 

Positif 

Bobot Pertanyaan 

Negatif 

Sangat Setuju 

Setuju 

Kurang Setuju 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Untuk mengukur hubungan antara lingkungan kerja fisk dengan semangat 

kerja personil pada Resimen II Pelopor Korps Brimob Polri Kedung Halang Bogor  

menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana, dengan rumus:  
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Dimana : 

a = konstanta 

b = koefisien arah regresi 

n = jumlah sample yang digunakan  

X = Lingkungan kerja fisik 

Y = Semangat kerja personil 

Uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis: 

Ho = tidak terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan kerja fisik dengan 

semangat kerja. 

H1 = terdapat hubungan yang signifikan antara  lingkungan kerja fisik dengan 

semangat kerja.  

Digunakan statistik uji t dengan resiko alpha 5%. 

bs

b
t 0  dimana Sb = S tanda error koefesien regresi. 

Tolak Ho jika:  to <-t1/2 x atau to>t1/2x 

 

 

 

 

  

 

 

 Tolak Ho         Terima Ho      Tolak Ho 

 

 

 

 

 

            -t/2         0  -t/2 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Peneletian  

4.1.1 Deskripsi Variabel Peneltian 

Untuk melihat bagaimana Lingkungan Kerja Resimen II Pelopor Korps 

Brimob Polri Kedung Halang Bogor, serta gambaran Lingkungan Kerja Fisik  dan 

Semangat Kerja yang dimiliki oleh pegawai dapat dilihat pada penjelasan berikut.  

 

4.2 Pembahasan  

4.2.1 Lingkungan Kerja Resimen II Pelopor Korps Brimob Polri Kedung 

Halang Bogor 

 Lingkungan kerja fisik yang dihadapi personil sekarang ini adalah sebagai 

berikut: 

     Penerangan Ruang Kerja 

 Resimen II Pelopor Korps Brimob Polri Kedung Halang Bogor 

menggunakan penerangan alami maupun buatan untuk menciptakan penerangan 

yang baik. Untuk membuat penerangan alami, pada sekeliling atas ruangan dibuat 

jendela kecil dan memanjang yang berguna untuk membantu sinar matahari dapat 

masuk kedalam ruangan. Selain jendela-jendela kecil dan memanjang, bagian atap 

pun dipasang beberapa atap kaca, yang berguna agar sinar matahari dapat masuk 

kedalam ruangan. 
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 Untuk membuat penerangan buatan, Resimen II Pelopor Korps Brimob 

Polri Kedung Halang Bogor menggunakan lampu TL (neon). Resimen II Pelopor 

Korps Brimob Polri Kedung Halang Bogor memutuskan lebih memilih 

menggunakan lampu neon daripada lampu pijar biasa, karena sebagai 

pertimbangn berikut: 

a. Permukaan lampu neon jauh lebih luas daripada lampu biasa, yang 

memungkinkan tersebarnya cahaya yang lebih besar. 

b. Lampu neon dengan watt yang sama besarnya dengan lampu biasa dapat 

memberikan cahaya yang hampir dua kali lebih terang. 

c. Walaupun biaya pembelian lebih mahal, lampu neon memerlukan 15 

sampai 25 persen dari total energi dengan pemakaian delapan kali lebih 

lama. 

d. Selain itu, lampu neon hanya memproduksi panas dalam jumlah kecil. 

 Musik        

 Resimen II Pelopor Korps Brimob Polri Kedung Halang Bogor 

memberikan keluasan bagi personil agar dapat mendengar musik. Biasanya 

sebagian personil lebih senang mendengarkan musik bersama-sama. Dan jenis 

musik yang dipasang bermacam-macam sesuai selera para personil. 

     Suara Bising 

 Dari tanya jawab dengan pihak pimpinan Resimen II Pelopor Korps 

Brimob Polri Kedung Halang Bogor, belum ada keluhan yang diakibatkan oleh 

suara-suara bising yang ditimbulkan, sehingga dapat dinyatakan suara bising 

tersebut masih dapat toleransi. 
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    Ruang Gerak 

 Resimen II Pelopor Korps Brimob Polri Kedung Halang Bogor telah 

mengatur ruangan sedemikian rupa agar menimbulkan kesan rapi dan leluasa. 

Penempatan perralatan yang rapi dan tersusun baik dapat membuat personil 

merasa nyaman dan leuasa untuk bergerak sehingga proses pekerjaan tidak 

terhambat. 

    Warna 

  Warna tembok tempat kerja para personil ini dicat putih, karena warna 

putih berkesan bersih dan cerah. Dinding yang berwaran cerah akan membuat 

suasana lingkungan kerja menjadi lebih ceria, hangat dan bergairah. 

    Fasilitas-Fasilitas Yang Disediakan Resimen II Pelopor Korps Brimob 

Polri Kedung Halang Bogor 

 Untuk mernunjang semangat kerja personil, Resimen II Pelopor Korps 

Brimob Polri Kedung Halang Bogor telah menyediakan fasilitas untuk menjaga 

dan meningkatkan kesehatan dan keamanan personil. 

a) Keamanan Kerja 

Resimen II Pelopor Korps Brimob Polri Kedung Halang Bogor 

membangun gedung dengan kontruksi yang kuat. Resimen II Pelopor Korps 

Brimob Polri Kedung Halang Bogor juga mengatur peralatan dengan sistem kerja 

yang baik, sehingga mengurangi tingkat kecelakaan yang dapat ditimbulkan 

karena kesalahan teknis dari peralatan tersebut. Resimen II Pelopor Korps Brimob 

Polri Kedung Halang Bogor juga telah menetapkan peraturan tentang kebersihan 

dan keamanan kerja yang harus ditaati oleh setiap personil. 
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4.2.2 Semangat Kerja Resimen II Pelopor Korps Brimob Polri Kedung 

Halang Bogor  

Semangat kerja personil bisa dilihat dari beberapa faktor, memberikan gaji 

yang memadai kepada personil, memberikan kebutuhan rohani, perlu menciptakan 

suasana santai, harga diri personil perlu mendapatkan perhatian, tempatkan 

personil pada posisi yang tepat, memberikan kesempatan personil untuk maju, 

perusahaan harus memberikan perasaan aman kepada personil tentang masa 

depannya, mengusahakan agar personil mempunyai loyalitas yang tinggi kepada 

perusahaan, personil perlu diajak berunding dan pemberian insentif yang terarah.   

 

4.2.3 Analisis Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik dan Semangat Kerja 

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara lingkungan kerja fisik pada 

Resimen II Pelopor Korps Brimob Polri Kedung Halang Bogor dengan semangat 

kerja personil, maka digunakan analisa kuesioner yang dapat dilihat sebagai 

berikut 

 

4.2.4 Analisa Kuesioner 

Pendapat responden tentang lingkungan kerja fisik Resimen II Pelopor 

Korps Brimob Polri Kedung Halang Bogor adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.1  
Pendapat Responden Mengenai Penerangan Ruang Kerja 

 

Jawaban Jumlah Persentase 

Sangat Setuju 16 53,4 

Setuju 12 40,0 

Kurang Setuju 2 6,6 

Tidak Setuju 0 0 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Total 30 100 

 

 

Berdasarkan tabel 4.1, terlihat pendapat responden mengenai penerangan 

di Resimen II Pelopor Korps Brimob Polri Kedung Halang Bogor sudah baik. 

Tabel 4.2  

Pendapat Responden Mengenai Keberadaan Musik 
 

Jawaban Jumlah Persentase 

Sangat Setuju 12 40,0 

Setuju 12 40,0 

Kurang Setuju 4 13,4 

Tidak Setuju 2 6,6 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Total 30 100 

 

 Berdasarkan tabel 4.2, terlihat 40% personil menyatakan sangat setuju, 

40% personil menyatakan setuju dengan adanya musik di Resimen II Pelopor 

Korps Brimob Polri Kedung Halang Bogor, membuat personil lebih bersemangat 

untuk bekerja. Hal ini dikarenakan kebebasan Resimen II Pelopor Korps Brimob 

Polri Kedung Halang Bogor kepada personil untuk memilih musik yang mereka 

sukai. Sisanya mungkin merasa terganggu dengan adanya musik. 
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Tabel 4.3  

Pendapat Responden Mengenai Kebersihan WC 

 

Jawaban Jumlah Persentase 

Sangat Setuju 12 40,0 

Setuju 16 53,4 

Kurang Setuju 2 6,6 

Tidak Setuju 0 0 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Total 30 100 

 

 Terlihat pada tabel 4.3, 40% menyatakan sangat setuju, 53,4% menyatakan 

setuju dengan kebersihan WC di Resimen II Pelopor Korps Brimob Polri Kedung 

Halang Bogor sudah terjaga dengan baik. Dalam hal ini, personil harus memiliki 

kesadaran sendiri untuk menjaga kebersihan WC-nya. 

Tabel 4.4  

Pendapat Responden Mengenai Fasilitas Kesehatan  

Yang telah Disediakan oleh Resimen II Pelopor Korps Brimob Polri Kedung 

Halang Bogor 
 

Jawaban Jumlah Persentase 

Sangat Setuju 8 26,7 

Setuju 17 56,7 

Kurang Setuju 3 10 

Tidak Setuju 1 3,3 

Sangat Tidak Setuju 1 3,3 

Total 30 100 

 

 Resimen II Pelopor Korps Brimob Polri Kedung Halang Bogor juga telah 

memberikan pemeliharaan kesehatan bagi personilnya. Bantuan ini hanya 

diberikan kepada mereka yang membutuhkannya, sehingga para personil merasa 

sangat diperhatikan kesehatannya. Terbukti dari 26,7% menyatakan sangat setuju, 

56,7% menyatakan setuju. Dan 10% menyatakan kurang setuju, 3,3% menyatakan 
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tidak setuju, 3,3% menyatakan sangat tidak setuju.. Hal ini mungkin disebabakan 

mereka selama ini belum pernah menerima bantuan kesehatan. 

Tabel 4.5  

Pendapat Responden Mengenai Warna Tembok 

 

Jawaban Jumlah Persentase 

Sangat Setuju 5 16,7 

Setuju 18 60,0 

Kurang Setuju 6 20,0 

Tidak Setuju 1 3,3 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Total 30 100 

 

 Untuk warna tembok di ruang kerja, yaitu putih sebesar 16,7% 

menyatakan sangat setuju, 60% menyatakan setuju, 20% menyatakan kurang 

setuju, dan 3,3% menyatakan tidak setuju. Kemungkinan personil yang 

menyatakan kurang setuju dan tidak setuju ini mungkin tidak menyukai warna 

putih. 

Tabel 4.6  

Pendapat Responden Mengenai Suara Bising di Tempat Kerja 

 

Jawaban Jumlah Persentase 

Sangat Setuju 6 20,0 

Setuju 12 40,0 

Kurang Setuju 11 36,7 

Tidak Setuju 0 0 

Sangat Tidak Setuju 1 3,3 

Total 30 100 

 

 Pada tabel 4.6 terlihat bahwa suara bising pada Resimen II Pelopor Korps 

Brimob Polri Kedung Halang Bogor tidak mengganggu konsentrasi kerja personil. 

Karena 20% menyatakan sangat setuju, dan 40% menyatakan setuju,. Dan 36,7% 

menyatakan kurang setuju, serta 3,3% menyatakan sangat tidak setuju, 
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kemungkinan para personil tersebut merasa terganggu dengan suara-suara bising 

tersbut. 

Tabel 4.7  

Pendapat Responden Mengenai Sirkulasi Udara 

 

Jawaban Jumlah Persentase 

Sangat Setuju 12 40,0 

Setuju 15 50,0 

Kurang Setuju 2 6,7 

Tidak Setuju 1 3,3 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Total 30 100 

 

 Pada tabel 4.7, terlihat bahwa sirkulasi udara di ruang kerja dinyatakan 

baik oleh para personil. Karena terlihat sebesar 40% dari para personil 

menyatakan sangat setuju, dan 50% menyatakan setuju, sedangkan sisanya 

sebesar 6,7% menyatakan kurang setuju. Dan 3,3% atau 1 orang menyatakan tidak 

setuju, kemungkinan personil ini kurang merasakan udara yang segar dalam 

Resimen II Pelopor Korps Brimob Polri Kedung Halang Bogor. 

Tabel 4.8  
Pendapat Responden Mengenai Fasilitas Keamanan 

Yang telah diberikan Resimen II Pelopor Korps Brimob Polri Kedung 

Halang Bogor  
 

Jawaban Jumlah Persentase 

Sangat Setuju 12 40,0 

Setuju 16 53,4 

Kurang Setuju 1 3,3 

Tidak Setuju 1 3,3 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Total 30 100 

 

 Kondisi keamanan Resimen II Pelopor Korps Brimob Polri Kedung 

Halang Bogor ini terjaga cukup baik, ini terlihat dari tabel 4.8, bahwa sebesar 
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40% dari sampel menyatakan sangat setuju, dan 53,4% menyatrakan setuju. 3,3% 

menyatakan kurang setuju, dan 3,3% menyatakan tidak setuju, mungkin 

disebabkan pernah kehilangan sesuatu di lingkungan Resimen II Pelopor Korps 

Brimob Polri Kedung Halang Bogor. 

Tabel 4.9  

Pendapat Responden Mengenai Ruang Gerak 
 

Jawaban Jumlah Persentase 

Sangat Setuju 9 30 

Setuju 18 60,0 

Kurang Setuju 3 10 

Tidak Setuju 0 0 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Total 30 100 

 

 Di tabel 4.9, terlihat bahwa ruang gerak personil di Resimen II Pelopor 

Korps Brimob Polri Kedung Halang Bogor ini sudah cukup baik. Terbukti dari 

30% dari responden menyatakan sangat setuju, dan 60% menyatakan setuju. 

Sisanya 10% menyatakan kurang setuju. 

Tabel 4.10  

Pendapat Responden Mengenai Makan Siang di Luar 
 

Jawaban Jumlah Persentase 

Sangat Setuju            11 36,7 

Setuju 18 60 

Kurang Setuju 1 3,3 

Tidak Setuju 0 0 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Total 30 100 

 

 Pada tabel 4.10, terlihat 36,7% dari sampel menyatakan sangat setuju, dan 

60% menyatakan setuju untuk makan siang di luar. 
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Tabel 4.11  

Pendapat Responden Mengenai Ketepatan Waktu Hadir 
 

Jawaban Jumlah Persentase 

Sangat Setuju 13 43,3 

Setuju 14 46,7 

Kurang Setuju 3 10 

Tidak Setuju 0 0 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Total 30 100 

  

Ketepatan waktu hadir pada Resimen II Pelopor Korps Brimob Polri 

Kedung Halang Bogor cukup baik. Terbukti pada tabel 4.11, bahwa 43,3% dari 

para responden menyatakan sangat setuju, dan 46,7% menyatakan setuju. Hal ini 

menunjukkan semangat yang tinggi dari para personil di Resimen II Pelopor 

Korps Brimob Polri Kedung Halang Bogor. 

Tabel 4.12  

Pendapat Responden Mengenai Kehadiran 
 

Jawaban Jumlah Persentase 

Sangat Setuju 11 36,7 

Setuju 15 50 

Kurang Setuju 3 10 

Tidak Setuju 1 3,3 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Total 30 100 

  

Pada tabel diatas, semangat kerja personil pada Resimen II Pelopor Korps 

Brimob Polri Kedung Halang Bogor ini cukup baik terlihat sebesar 36,7% dari 

para personil menyatakan sangat setuju, dan 50% menyatakan setuju. 
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Tabel 4.13  

Pendapat Responden Mengenai Penyelesaian tugas-tugas 
 

Jawaban Jumlah Persentase 

Sangat Setuju 10             33,3 

Setuju 14 46,7 

Kurang Setuju 5 16,7 

Tidak Setuju 1 3,3 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Total 30 100 

 

 Salah satu tugas penting yang dilakukan Resimen II Pelopor Korps 

Brimob Polri Kedung Halang Bogor ini, adalah menyelesaiakan pekerjaan dan 

tugas dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu. Pada tabel 4.13, para responden 

menjawab sebagai berikut : 33,3% sangat setuju, 46,7% setuju, 16,7% kurang 

setuju, dan 3,3% menyatakan tidak setuju. 

Tabel 4.14  

Pendapat Responden Mengenai Penghargaan Atasan Pekerjaan 

Oleh Pimpinan 
 

Jawaban Jumlah Persentase 

Sangat Setuju 11 36,7 

Setuju 16 53,4 

Kurang Setuju 2 6,6 

Tidak Setuju 1 3,3 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Total 30 100 

 

 Pada tabel 4.14, penghargaan pekerjaan oleh atasan sudah cukup baik. 

Terbukti dari 36,7% dari para responden menjawab sangat setuju, 53,4% 

menjawab setuju. Dan sisanya menyatakan mereka kadang-kadang melakukan 

kesalahan dalam pekerjaannya. 
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Tabel 4.15  

Pendapat Responden Mengenai Kesediaan Untuk Lembur 
 

Jawaban Jumlah Persentase 

Sangat Setuju 4 13,4 

Setuju 9 30 

Kurang Setuju 15 50 

Tidak Setuju 2 6,6 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Total 30 100 

 

 Resimen II Pelopor Korps Brimob Polri Kedung Halang Bogor jarang 

mengadakan lembur bagi personil. 13,4% dari para personil menjawab sangat 

setuju dan 30% setuju. Dan sisanya sebesar 50% menjawab kurang setuju, serta 

6,6% menjawab tidak setuju. Setelah diwawancara dengan para personil, 

ketidakbersediaan mereka disebabkan mereka terlalu lelah dengan pekerjaan 

mereka. 

Tabel 4.16  

Pendapat Responden Mengenai Cara-Cara Baru Untuk 

Menyelesaikan Pekerjaan 
 

Jawaban Jumlah Persentase 

Sangat Setuju 5 16,6 

Setuju 11 36,7 

Kurang Setuju 11 36,7 

Tidak Setuju 0 0 

Sangat Tidak Setuju 3 10 

Total 30 100 

 

 Kadang-kadang dibutuhkan cara-cara baru untuk menyelesaikan pekerjan 

yang beraneka ragam jenisnya. Terbukti sebanyak 16,6% dari para responden 

menjawab sangat setuju, dan 36,7% setuju. Sisanya 36,7% menjawab kurang 

setuju, dan 10% sangat tidak setuju, kemungkinan mereka menganggap bahwa 

sulit untuk mempelajari cara-cara baru tersebut. 
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Tabel 4.17  

Pendapat Responden Mengenai Usaha Untuk Hadir 

 

Jawaban Jumlah Persentase 

Sangat Setuju 4 13,3 

Setuju 20 66,7 

Kurang Setuju 5 16,7 

Tidak Setuju 1 3,3 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Total 30 100 

 

 Pada tabel 4.17, terlihat bahwa sebagian besar para personil mempunyai 

semangat kerja yang tinggi. Karena 13,3% menjawab sangat setuju, 66,7% 

menjawab setuju, dan 16,7% menjawab kurang setuju. 

Tabel 4.18  

Pendapat Responden Mengenai Target Yang Dibuat Untuk  

Meningkatkan Keahlian Personil 
 

Jawaban Jumlah Persentase 

Sangat Setuju 5 16,6 

Setuju 20 66,7 

Kurang Setuju 5 16,7 

Tidak Setuju 0 0 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Total 30 100 

 

 Pada tabel 4.18, menunjukkan para personil sering membuat target untuk 

meningkatkan keahliannya. Sebesar 16,6% menjawab sangat setuju, 66,7% setuju, 

sisanya 16,7% kurang setuju. 
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Tabel 4.19  

Pendapat Responden Mengenai Kesediaan Personil  

Untuk Bekerjasama dengan Personil Lain 
 

Jawaban Jumlah Persentase 

Sangat Setuju 8 26,7 

Setuju 19 63,3 

Kurang Setuju 3 10 

Tidak Setuju 0 0 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Total 30 100 

 

 Pada tabel 4.19, terlihat bahwa personil saling bekerjasama dalam 

menyelesaikan pekerjaan mereka dan kebersamaannya sangat kuat. Di buktikan 

dari 26,7% dari para responden menjawab sangat setuju, 63,3 % setuju, dan hanya 

10% yang kurang setuju. 

 

Tabel 4.20  

Pendapat Responden Mengenai Kesediaan Personil Menyelesaikan 

Pekerjaan Sesuai Penugasan 
 

Jawaban Jumlah Persentase 

Sangat Setuju 10 33,3 

Setuju 12 40 

Kurang Setuju 8 26,7 

Tidak Setuju 0 0 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Total 30 100 

 

 Pada tabel 4.20, terlihat bahwa para personil bersedia untuk 

menyelesaiakan pekerjaan sesuai dengan penugasan dari pimpinan. Terbukti 

33,3% menjawab sangat setuju, 40% setuju, dan sisanya26,7% kurang setuju. 

 Setelah diperoleh nilai-nilai untuk lingkungan kerja fisik dan semangat 

kerja para personil bagian produksi dalam bentuk kuantitatif, maka untuk mencari 

pengaruh yang terdapat diantara keduanya digunakan analisis korelasi, karena 
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kedua variabel berskala ordinal. Maka analisis Regresi linier sederhana. dengan 

rumus:  

n

XbY
a

XXn

YXXYn
b

ebxaY

 

 
  











22 )(

.
 

Dimana : 

a = konstanta 

b = koefisien arah regresi 

n = jumlah sample yang digunakan  

X = Lingkungan kerja fisik 

Y = Semangat kerja personil 

Uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis: 

Ho = tidak terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan kerja fisik 

dengan semangat kerja. 

H1 = terdapat hubungan yang signifikan antara  lingkungan kerja fisik dengan 

semangat kerja.  
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Tabel 4.21  

Hasil Jawaban Responden  

Mengenai Lingkungan Kerja (Variabel X) 
 

No. 

Resp 

Nomor Pertanyaan Skor 

(X) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 2 4 4 4 3 5 5 5 5 41 

2 4 3 5 4 4 3 4 4 5 4 40 

3 4 5 5 5 3 3 5 5 5 4 44 

4 5 2 5 5 3 5 5    5 5 5 45 

5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 43 

6 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 41 

7 4 5 4 4 3 3 5 4 3 5 40 

8 5 5 4 5 4 4 3 4 5 5 44 

9 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 40 

10 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 43 

11 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 44 

12 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 41 

13 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 45 

14 5 5 4 3 3 4 4 4 4 4 40 

15 5 4 5 4 5 3 4 3 5 4 42 

16 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 36 

17 4 5 3 4 4 4 5 4 4    4 41 

18 5 5 4 3 4 4 4 4 3 4 40 

19 4 4 5 5 4 4 2 4 4 4    40 

20 5 5 5 2 4 5 5 5 4 5 45 

21 5 4 4 4 3 4 5 5 4 4 42 

22 4 3 5   4 4 3 5 4 4 4 40 

23 5 5 5 5 3 1 5 5 4 4 42 

24 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 42 

25 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 47 

26 4 4 3 4 5 4 4 5 4 3 40 

27 3 4 5 5 4 3 4 5 4 5 42 

28 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 44 

29 4 3 4 1    2 5 3 5 4 4 36 

30 4 3 4 3 5 4 5 4 4 4 40 
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Tabel 4.22  

Hasil Jawaban Responden  

Mengenai Semangat Kerja (Variabel Y) 
 

No. 

Resp 

Nomor Pertanyaan Skor 

(Y) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 5 5 5 5 2 4 4 4 3 3 40 

2 5 4 3 4 3 4 4 5 4 3 49 

3 5 4 5 4 3 4 4 5 4 5 43 

4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 44 

5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 4 40 

6 4 3 4 4 3 4 3 5 5 5 40 

7 5 5 5 5 2 4 2 5 4 5 42 

8 4 4 4 5 5 4 5 3 4 5 43 

9 5 4 5 4 3 3 4 3 3 3 37 

10 4 4    4 5 4 5 4 4 4 4 42 

11 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 42 

12 4 2 4 4 4 3 4 3 4 4 36 

13 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 42 

14 4 5 3 4 4 3 4 4 4 4 39 

15 4 5 5 4 3 1 4 4 5 4 39 

16 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 36 

17 5 4 4 4 3 3 4 4 4   4 39 

18 3 4 5 4 3 4 3 4 4 3 37 

19 5 4 2 5 3 1 4 4 4 4   36 

20 5 5 3 4 4 3 4 4 4 5 41 

21 4 5 4 4 5 4 4 3 4 5 42 

22 5 3 4 4 4 3 4 4 5 3 39 

23 4 5 4 5 3 4 3 4 4 3 39 

24 3 5 4 2 4 5 3 4 5 5 40 

25 4 4 5 5 3 3 4 4 4 5 41 

26 4 4 3 4 3 3 5 4 5 4 39 

27 4 5 4 5 3 3 4 4 4 4 40 

28 5 4 5 3 5 5 4 4 5 3 43 

29 4 4 4 3 4 1 3 4 5 3 35 

30 5 4 4 5 3 3 4 3 3 4 38 

 

 

 

Dengan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 10.0 diperoleh hasil 

seperti berikut: 
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Tabel 4.23  

Output SPSS untuk Koefisien regresi 
 

Coefficientsa

12.581 7.666 1.641 .112

.660 .184 .562 3.596 .001

(Constant)

Lingkungan kerja fisik

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardi

zed

Coefficien

ts

t Sig.

Dependent Variable: Semangat kerjaa. 

 
 

Tabel 4.24  

Analisis varians 
 

ANOVAb

77.933 1 77.933 12.930 .001a

168.767 28 6.027

246.700 29

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Lingkungan kerja fisika. 

Dependent Variable: Semangat kerjab. 

 
 

 

 

 

Dari output SPSS pada tabel IV.23 diperoleh : 

 a = 12,581 b = 0,66  sehingga model regresi liniernya: 

 Y = 12,581 + 0,66 X 

b = 0,66; artinya jika skor lingkungan kerja fisik meningkat 1, maka skor 

semangat kerja meningkat pula sebesar 0,66.  

Untuk menguji hipotesis: 

Ho = tidak terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan kerja fisik 

dengan semangat kerja. 
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H1 = terdapat hubungan yang signifikan antara  lingkungan kerja fisik dengan 

semangat kerja.  

Digunakan perangkat lunak SPSS versi 10.0. Berdasarkan output SPSS 

diatas diproleh: t0 = 3,596 dan signifikan pada tingkat 0,001; artinya pada derajat 

kekeliruan alpha 5%, 1% bahkan 0,5% lingkungan kerja fisik signifikan 

mempengaruhi semangat kerja. 

 Kalau secara manual kita bandingkan dengan tabel: t0,025;63=1,96;  dimana 

to>ttabel, maka Ho ditolak artinya lingkungan kerja fisik signifikan mempengaruhi 

semangat kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 Untuk menguji keberartian model Regresi Linear Y = 12,581 + 0,66 X, 

digunakan analisis Of Varians yang ditunjukkan pada tabel 4.24 diatas. Dari 

Output SPSS tersebut diatas dengan lingkungan kerja fisik sebagai variabel 

independent dan semangat kerja sebagai variabel dependent diperoleh tingkat 

signifikan  0,001 ini berarti dengan tingkat kekeliruan alpha 5%, 1% bahkan 0,5% 

model regresi linear Y=12,581+0,66 X, signifikan untuk digunakan dalam 

prediksi/ peramalan.  
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis penulis terhadap data yang diperoleh dari hasil 

kuesioner, maka penulis menarik suatu kesimpulan sebagai berikut :  

1. Kondisi lingkungan kerja fisik pada Resimen II Pelopor Korps Brimob 

Polri Kedung Halang Bogor dapat dinyatakan cukup baik, dan dapat 

memberikan kontribusi yang baik. Kondisi lingkungan kerja fisik sangat 

mempengaruhi semangat kerja personil dalam melakukan tugas-tugasya 

dengan baik. 

2. Semangat kerja personil Resimen II Pelopor Korps Brimob Polri Kedung 

Halang Bogor dapat dilihat dari ketepatan waktu, kepatuhan pada atasan, 

usaha menemukan cara-cara baru untuk meyelesaikan pekerjaan, selalu 

tepat  waktu dalam menyelesaikan pekerjaan, dan faktor lainnya dijawab 

sebagian besar positif oleh personil. 

3. Berdasarkan output SPSS diatas diproleh: t0 = 3,596 dan signifikan pada 

tingkat 0,001; artinya pada derajat kekeliruan alpha 5%, 1% bahkan 0,5% 

lingkungan kerja fisik signifikan mempengaruhi semangat kerja. 

4. Secara manual kita bandingkan dengan tabel: t0,025;63=1,96;  dimana 

to>ttabel, maka Ho ditolak artinya lingkungan kerja fisik signifikan 

mempengaruhi semangat kerja. 
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5.2 Saran 

Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis memberikan saran-saran yang 

diharapkan dapat berguna untuk Resimen II Pelopor Korps Brimob Polri Kedung 

Halang Bogor, yaitu sebagai berikut : 

1. Resimen II Pelopor Korps Brimob Polri Kedung Halang Bogor diharapkan 

menyediakan ruang makan siang untuk seluruh personil dimana dengan 

penyediaan ruang makan diharapkan bahwa dengan berkumpulnya 

personil di suatu ruangan akan membuat mereka akrab satu sama lain. 
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KUESIONER 

 

A. Pertanyaan Mengenai Lingkungan Kerja 

1. Penerangan di tempat saya bekerja membuat saya merasa nyaman 

a. sangat setuju      c. Kurang Setuju e. Sangat Tidak Setuju 

b. setuju                  d. Tidak Setuju  

2. Adanya musik membuat saya lebih bersemangat untuk bekerja 

a. sangat setuju      c. Kurang Setuju e. Sangat Tidak Setuju 

b. setuju                  d. Tidak Setuju  

3. Kebersihan WC untuk personil di tempat kerja sudah terjaga dengan baik 

a. sangat setuju      c. Kurang Setuju e. Sangat Tidak Setuju 

b. setuju                  d. Tidak Setuju  

4.  Adanya fasilitas kesehatan termasuk dokter dan bantuan  perawatan dapat menjaga 

kondisi kesehatan saya 

a. sangat setuju c. Kurang Setuju  e. Sangat Tidak Setuju 

b. Setuju  d. Tidak Setuju 

5. Warna tembok sekeliling tempat bekerja, tidak mengganggu konsentarasi kerja saya 

 a. Sangat Setuju b. setuju c. Kurang Setuju 

 d. tidak Setuju  e. sangat Tidak Setuju  

6. Suara bising di tempat kerja tidak mengganggu konsentrasi kerja saya 

 a. Sangat Setuju b. setuju c. Kurang Setuju 

 d. tidak Setuju  e. sangat Tidak Setuju  

 

 



7. Saya tidak merasa kegerahan dalam bekerja karena adanya pengaturan sirkulasi udara 

yang baik di tempat kerja  

 a. Sangat Setuju b. setuju c. Kurang Setuju 

 d. tidak Setuju  e. sangat Tidak Setuju  

8. Saya merasa instansi telah memberikan keamanan kerja yang baik sehingga saya 

dapat bekerja dengan tenang 

 a. Sangat Setuju b. setuju c. Kurang Setuju 

 d. tidak Setuju  e. sangat Tidak Setuju  

9. Ruang gerak tempat saya bekerja memungkinkan saya untuk bekerja dengan bebas 

 a. Sangat Setuju b. setuju c. Kurang Setuju 

 d. tidak Setuju  e. sangat Tidak Setuju  

10. Saya lebih menyukai makan siang di luar dari pada makan siang yang disediakan 

oleh  Skadron Udara 6 pangkalan TNI-AU Atang Sendjaja Bogor 

 a. Sangat Setuju b. setuju c. Kurang Setuju 

 d. tidak Setuju  e. sangat Tidak Setuju  

 

 

B. Pertanyaan Mengenai Semangat Kerja  

1. Setiap hari saya masuk kerja tepat pada waktunya  

 a. Sangat Setuju b. setuju c. Kurang Setuju 

 d. tidak Setuju  e. sangat Tidak Setuju  

2. Saya tidak pernah membolos dari tempat kerja 

 a. Sangat Setuju b. setuju c. Kurang Setuju 

 d. tidak Setuju  e. sangat Tidak Setuju  



3. Saya menyelesaikan tugas-tugas saya tepat pada waktunya  

 a. Sangat Setuju b. setuju c. Kurang Setuju 

 d. tidak Setuju  e. sangat Tidak Setuju  

4. Atasan sangat menghargai semangat kerja saya 

 a. Sangat Setuju b. setuju c. Kurang Setuju 

 d. tidak Setuju  e. sangat Tidak Setuju  

5. Saya bersedia untuk lembur jika pekerjaan belum selesai 

 a. Sangat Setuju b. setuju c. Kurang Setuju 

 d. tidak Setuju  e. sangat Tidak Setuju  

6. Saya berusaha menemukan cara-cara baru untuk menyelesaikan pekerjaan saya 

 a. Sangat Setuju b. setuju c. Kurang Setuju 

 d. tidak Setuju  e. sangat Tidak Setuju  

7. Jika kesehatan saya agak terganggu tetapi kondisi saya masih memungkinkan untuk 

bekerja (melakukan pekerjaan), saya tetap mengusahakan untuk masuk kerja 

 a. Sangat Setuju b. setuju c. Kurang Setuju 

 d. tidak Setuju  e. sangat Tidak Setuju  

8. Saya membuat target untuk dapat meningkatkan keahian saya dalam kurun waktu 

tertentu 

 a. Sangat Setuju b. setuju c. Kurang Setuju 

 d. tidak Setuju  e. sangat Tidak Setuju  

9. Saya bersedia bekerja sama dengan teman-teman saya dalam mengerjakan pekerjaan 

saya 

 a. Sangat Setuju b. setuju c. Kurang Setuju 

 d. tidak Setuju  e. sangat Tidak Setuju  



10. saya segera melakukan pekerjaan sesuai dengan penugasan yang diberikan atasan 

saya 

 a. Sangat Setuju b. setuju c. Kurang Setuju 

 d. tidak Setuju  e. sangat Tidak Setuju 
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