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BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 SEMANGAT KERJA

2.1.1. 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

serta menghasilkan produk yang berkualitas, sebaliknya jika semangat

kerja karyawan rendah maka pekerjaan pun kurang terlaksana dengan

baik dan lambat. 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. Untuk membahas tentang semangat kerja, maka ada banyak
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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.(2003: 305)

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).
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Jadi apabila mampu meningkatkan semangat kerja karyawan

maka perusahaan akan memperoleh banyak keuntungan, pekerjaan akan

lebih cepat diselesaikan, 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.

2.1.2. 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

semakin besar pula angka kerusakan.



12

4. 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.

5. 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.

2.1.3. 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.
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2. Tingkat absensi yang naik dan tinggi

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
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karyawan memungkinkan akan berlanjut pada perilaku yang dapat

merugikan organisasi itu sendiri.

6. Tuntutan yang sering terjadi

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.
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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 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.

2.1.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Semangat Kerja

Menurut Namawi (2003) Faktor-faktor yang mempengaruhi

tinggi rendahnya semangat kerja adalah:
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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.

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, 1996:251)
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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

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
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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.

2.2 KOMUNIKASI

2.2.1 Pengertian Komunikasi

Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia dan dengan

berkomunikasi manusia dapat saling berhubungan satu sama yang lain

baik dalam kehidupan sehari-hari dimanapun manusia itu berada.

Pentingnya komunikasi bagi manusia tidak dapat dipungkiri begitu juga

halnya dengan organisasi atau perusahaan. Dengan adanya komunikasi

yang baik perusahaan akan dapat mengetahui kebutuhan karyawan dan

perusahaannya dapat berjalan lancar dan berhasil begitu juga

sebaliknya, kurangnya komunikasi atau tidak adanya komunikasi

organisasi komunikasi sebagai:

Proses di mana pemikiran dan pemahaman disampaikan antar

individu, atau antara organisasi dengan individu, sedangkan pemasaran

diartikan sebagai sekumpulan kegiatan di mana perusahaan dan

organisasi lainnya mentransfer nilai-nilai (pertukaran) antara mereka

dengan pelanggannya dapat macet atau berantakan Shimp (2003 : 4)

Komunikasi yang efektif sangat penting bagi semua organisasi,

oleh karena itu para pemimpin organisasi dan para komentator dalam
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organisasi perlu memahami dan menyempurnakan kemampuan

organisasi mereka. Proses komunikasi memungkinkan para manajer

menjalankan tanggung jawab mereka dimana informasi harus

dikomunikasikan kepada para karyawan sehingga mereka mempunyai

dasar untuk membuat perencanaan. Rencana harus dikomunikasikan

kepada karyawan untuk dilaksanakan.

Dalam perkataan lain komunikasi ditentukan oleh kondisi

interprestasi dan penerima berita tersebut dan sikap komunikator

terhadap penerimanya, bukan saja diantara mereka tetapi juga terhadap

subjeknya, seterusnya dalam membahas komunikasi ini penulis hanya

membahas komunikasi vertikal karena sesuai dengan penelitian yang

meneliti bagaimana hubungan antara pemimpin dan karyawan sehingga

fokus penelitiannya, juga komunikasi antara pimpinan dan bawahan

dikenal dengan komunikasi vertikal baik secara formal maupun non

formal.

2.2.2 Indikator Komunikasi

Adapun indikator dari komunikasi adalah (Terry 2000: 145):

1. Completenes (kelengkapan) artinya mengetahui sepenuhnya hal-

hal yang ingin dikomunikasikan, disini dapat membuat visual

informasi-informasi yang ingin disampaikan kepada si

penerimanya atau permasalahan yang ingin diselesaikan , berarti

komunikasi harus mempunyai modal informasi yang lebih besar
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dari pada jumlah informasi yang benar-benar digunakan dalam

berkomunikasi.

2. Clarity (kejelasan) artinya informasi tidak kurang dan tidak lebih,

suatu komunikasi yang baik adalah harus menghindari pembicaraan

atau tulisan yang terlalu banyak atau sedikit.

3. Conciseness (kepadatan) artinya komunikasi dapat dirubah

distribusinya, biasanya orang-orang tidak suka menyampaikan hal-

hal yang kurang baik oleh karena itu komunikasi harus diperhalus.

4. Correcness (kebenaran) artinya secara ideal informasi yang

dikomunikasikan terdiri dari hal-hal yang ingin diberikan oleh

penerimanya dan hal-hal yang ingin disampaikan pengirimnya

untuk diberikan oleh penerima.

2.3 MOTIVASI

2.3.1 Pengertian Motivasi

Keberhasilan suatu perusahaan secara umum ditentukan oleh

semua orang yang terlibat dalam struktur organisasi perusahaan

tersebut. Karyawan merupakan kelompok orang-orang kecil dalam

organisasi dan ditempatkan pada line paling depan, yang mempunyai

arti cukup besar dalam meningkatkan perusahaan. Tingkat efisiensi

kerja dapat tercapai jika didukung oleh manajemen yang mapan.

Kelemahan manajemen dapat menimbulkan kesalahan dalam

menempatkan tenaga kerjanya. Hal tersebut berakibat turunnya

semangat kerja yang akan membawa pengaruh terhadap kualitas dan
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kuantitas yang diterapkan, disini penulis dapat menguraikan beberapa

pengertian motivasi antara lain adalah:

Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang

mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai

dengan tujuan individu. Sikap dan nilai tersebut merupakan suatu

invesibel yang memberikan kekuatan untuk mendorong individu

bertingkah laku dalam mencapai tujuan. ( Rivai, 2004: 455)

Motivasi adalah rangsangan, dorongan ataupun pembangkit

tenaga yang dimiliki seseorang atau sekolompok masyarakat yang mau

berbuat dan bekerjasama secara optimal dalam melaksanakan sesuatu

yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

Menurut (Azwar, 2000: 15)

Motivasi adalah tenaga pendorong atau penarik yang

menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Peserta

didik akan bersungguh-sungguh karena memiliki motivasi yang tinggi.

Seorang siswa akan belajar bila ada faktor pendorongnya.(Mulyasa,

2003: 112)

Berdasarkan pengertian motivasi diatas, maka seorang pimpinan

atau manajer perusahaan dituntut untuk mengetahui cara dan bagaimana

memotivasi para bawahannya agar mampu bakerja lebih produktif

sehingga bisa dicapai apa yang diinginkan oleh perusahaan. Pada

dasarnya motivasi dapat memacu karyawan untuk bekerja keras

sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan. Hal ini akan meningkatkan
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semangat kerja karyawan sehingga berpengaruh pada pencapaian tujuan

perusahaan.

2.3.2 Indikator Motivasi

Pada dasarnya ada beberapa unsur penggerak motivasi antara lain

adalah: (Sastrohadiwiryo, 2006: 269).

1. Kinerja ( Achievement )

Seseorang yang memiliki keinginan berkinerja sebagai

suatu kebutuhan atau dapat mendorongnya mencapai sasaran

2. .Penghargaan (Recognition)

Penghargaan, pengakuan atau atas suatu kinerja yang telah

dicapai seseorang akan merupakan perangsang yang kuat. Atas

suatu kinerja, akan memberikan kepuasan batin yang lebih tinggi

dari pada penghargaan dalam bentuk materi atau hadiah.

3. Tantangan ( Challenge )

Adanya tantangan yang dihadapi, merupakan perangsang

kuat bagi manusia untuk mengatasinya. Suatu sasaran yang tidak

menantang atau dengan mudah dicapai biasanya tidak mampu

menjadi perangsang, bukan cenderung menjadi kegiatan rutin.

Tantangan demi tantangan biasanya akan menumbuhkan semangat

untuk mengatasinya.

4. Tanggung jawab (Responbility).

Adanya rasa memiliki akan memotivasi untuk turut

bertanggung jawab.
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5. Pengembangan (development)

Pengembangan kemampuan seseorang, baik dari

pengalaman kerja atau kesempatan untuk maju, dapat merupakan

perangsang bagi tenaga kerja untuk bekerja lebih giat atau lebih

bergairah. Apalagi jika pengembangan perusahaan selalu dikaitkan

dengan kinerja atau produktifitas tenaga kerja.

6. Keterlibatan (Involvement)

Rasa ikut terlibat dalam suatu proses pengambilan

keputusan atau bentuknya, dapat pula kotak saran dari tenaga kerja,

dapat pula masukan manajemen perusahaan, merupakan

perangsang yang cukup kuat untuk tenaga kerja.

7. Kesempatan ( Opportunity )

Kesempatan untuk maju dalam bentuk jenjang karier yang

terbuka, dari tingkat bawah sampai ketingkat manajemen puncak

merupakan perangsang yang cukup kuat bagi tenaga kerja.

Dengan adanya unsur-unsur motivasi sehingga dapat memacu

karyawan untuk bekerja keras sehingga dapat mencapai tujuan sesuai

dengan apa yang diharapkan. Hal ini akan meningkatkan semangat

kerja karyawan yang berpengaruh dalam pencapaian tujuan perusahaan,

dalam meningkatkan hasil produksinya. Jelaslah bahwa yang menjadi

motivasi seseorang dalam bekerja karena adanya tingkat kebutuhan

yang berbeda-beda satu sama lainnya yang disebut motivasi internal,

kebutuhan-kebutuhan setiap individu yang merupakan faktor intern dan
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dapat juga dikendalikan oleh menejer melalui faktor-faktor yang

sehubungan dengan kerja seperti, gaji, kondisi kerja, kebijaksanaan

personalia yang disebut juga motivasi eksternal.

2.4 LINGKUNGAN KERJA

2.4.1 Pengertian Lingkungan Kerja

Menurut Supardi dalam Subroto (2005), menyatakan bahwa:

“Lingkungan kerja merupakan keadaan sekitar tempat kerja baik secara

fisik maupun non fisik yang dapat memberikan kesan yang

menyenangkan, mengamankan, mententramkan, dan betah dalam

bekerja”. Sedangkan menurut Nitisemito, lingkungan kerja adalah

segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja yang dapat

mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang

dibebankan Nitisemito (2000).

Dari beberapa pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa

dalam melaksanakan pekerjaan faktor lingkungan memang mempunyai

peranan yang sangat penting karena merupakan hal yang terdekat dari

pekerja itu sendiri, dimana lingkungan bukan saja berpengaruh terhadap

semangat kerja dalam bertugas tetapi sering juga menimbulkan

pengaruh yang cukup besar pada umumnya turunnya semangat kerja

disebabkan oleh ketidakpuasan karyawan dalam bekerja baik secara

materi maupun non materi.
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2.4.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Lingkungan Kerja

Horald burk menyatakan bahwa kepuasan kerja dipengaruhi

oleh faktor lingkungan terhadap kerja yaitu (Tohardi, 2002: 133):

a. Pengaruh dari luar perusahaan, yang terdiri dari beberapa faktor

penting dalam mempengaruhi seseorang bekerja yaitu:

1) Pendidikan dimana pengaruh pendidikan merupakan pengaruh

langsung yang cukup cepat dapat merubah cara-cara berfikir

seseorang.

2) Pengalaman kerja, pengalaman dalam prakteknya adalah

merupakan usaha nyata seseorang dimana pada dasarnya

praktek mengupayakan upaya yang dilakukan untuk meneliti

keterampilan teknik seseorang.

3) Lingkungan budaya, tidak dapat disangkal lagi bahwa

perusahaan mungkin terdapat sejumlah tenaga kerja yang

berasal dari lingkungan yang berbeda, untuk itu dalam

penyatuan kelompok pengaruh dari setiap perilaku karena dari

latar belakang yang berbeda jadi sedikit banyaknya tentu akan

mempunyai pengaruh dan merupakan salah satu hambatan

dalam berkomunikasi.

4) Kesehatan, dalam hal ini seseorang akan bekerja dengan

kondisi yang lemah atau kurang sehat akan dapat

membahayakan diri sendiri, daya fikir yang lemah, penglihatan

serta kecelakaan akan meningkat. Faktor kesehatan sangat
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menentukan prestasi kerja individu sehingga apabila kondisi

badan kurang sehat, maka prestasi kerja akan terganggu.

b. Pengaruh dari dalam perusahaan, pengaruh yang datang dalam

perusahaan yang dapat mempengaruhi seseorang dalam bekerja

antara lain :

1) Peraturan pemerintah, peraturan pemerintah adalah merupakan

dasar dari pelaksana kerja yang menyangkut tentang pokok-

pokok hubungan kerja untuk itu semua pihak yang terlibat

didalamnya harus dapat mematuhinya.

2) Kepemimpinan gairah kerja yang tinggi bagi tenaga kerja

disamping diperlukan syarat-syarat adalah adanya kondisi

kesehatan dalam motivasi kerja tidak kalah penting yaitu

adanya pengaruh dari hubungan kerja sehari-hari antara

pimpinan dan bawahan.

3) Pergaulan antara sesama tenaga kerja, dalam hal ini pergaulan

sehari-hari antara sesama tenaga kerja dan perusahaan tentu

saja akan mempunyai pengaruh yang baik apabila terjadi

kecocokan sehingga akan mengakibatkan kegairahan kerja

akan bisa ditingkatkan. Sebaliknya apabila terjadi ketidak

kecocokan maka akan menimbulkan dampak yaitu timbul satu

sikab lesu dan menjemukan dan tentu akan dapat

mempengaruhi pekerjaan yang mereka kerjakan.
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Jadi lingkungan kerja adalah faktor-faktor fisik yang ada di

sekitar pekerjaan yang dapat mempengaruhi karyawan dalam

menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya kemudian dapat

dipahami bahwa lingkungan kerja sangat besar pengaruhnya terhadap

kebiasaan karyawan dalam melakukan pekerjaan yang di berikan

padanya.

Apabila lingkungan kerja yang ada disekitar karyawan baik,

maka karyawan akan mempunyai disiplin kerja yang tinggi dan

otomatis akan terjalin kerjasama yang baik dalam perusahaan sehingga

akan berpengaruh pada kepuasan kerja karyawan, tetapi apabila

lingkungan kerja yang ada disekeliling karyawan kurang baik maka

akan menyebabkan rendahnya disiplin kerja sehingga semangat kerja

akan menurun.

2.4.3 Indikator Lingkungan Kerja

Berdasarkan beberapa teori dan pendapat diatas maka akan

dijadikan indikator lingkungan kerja adalah: Nitisemito (2002)

a. Lingkungan kerja yang bersih. Lingkungan kerja yang bersih

adalah lingkungan kerja yang terbebas dari sampah, kotoran dan

polusi sehingga dengan lingkungan kerja yang bersih akan

memberikan rasa nyaman.

b. Penerangan yang cukup tidak menyilaukan, yaitu cahaya dalam

ruangan kerja tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap sehingga

harus disesuaikan keseimbangan penerangannya.
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c. Pertukaran yang baik yang menyehatkan badan. Pergantian shif

karyawan harus di atur sebaik mungkin, karena dengan teraturnya

shif kerja karyawan maka akan mengurangi resiko karyawan sakit

akibat terlalu banyak jam kerja.

d. Jaminan terhadap keamanan yang menimbulkan ketenangan.

Jaminan seperti ansuransi kesehatan dan jaminan lainnya dari

perusahaan sangat penting, karena dengan jaminan tersebut akan

menimbulkan rasa aman bagi karyawan.

e. Kebisingan yang mengganggu konsentrasi. Suasana yang nyaman

dan jauh dari kebisingan sangat diperlukan karyawan dalam

bekerja, karena jika suasana yang bising akan menganggu

konsentrasi kerja karyawan.

2.5 PANDANGAN ISLAM TENTANG SEMANGAT KERJA

Konsep manajemen islam menjelaskan bahwa betapa pentingnya

semangat kerja. Firman allah tentang semangat kerja terdapat dalam qs. Az-

zumar ayat 39 yang berbunyi:







Artinya: Katakanlah: "Hai kaumku, Bekerjalah sesuai dengan

keadaanmu, Sesungguhnya aku akan bekerja (pula), Maka kelak kamu akan

mengetahui.



29

Ayat ini adalah perintah (amar) dan karenanya mempunyai nilai

hukum ‘wajib’ untuk dilaksanakan bagi setiab muslim untuk berusaha bekerja

sesuai dengan keterampilan atau kesanggupan yang dimiliki oleh masing-

masing individu. Siapapun mereka secara pasif berdiam diri tidak mau

berusaha untuk bekerja hanya menyusahkan orang lain.

Ciri-ciri yang mempunyai dan menghayati semangat kerja akan

tampak dalam sikab dan tingkah lakunya yang dilandaskan pada suatu

keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu merupakan bentuk

ibadah.













Artinya: Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada RasulNya

dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara

yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-

orang yang kafir, dan Demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang

kafir.(At-Taubah: 26)

2.6 HIPOTESIS

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah

penelitian, yang disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan dari

latar belakang permasalahan yang dikemukakan, maka penelitian dapat
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Faktor-faktor yang
mempengaruhi Semangat Kerja
Karyawan :

dirumuskan dengan hipotesis: “Diduga Faktor-Faktor Yang

Mempengaruhi Semangat Kerja Karyawan Adalah Komunikasi,

Motivasi, Dan Lingkungan Kerja”.

2.7 KERANGKA BERFIKIR

Dari beberapa penjelasan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat

digambarkan bahwa komunikasi, motivasi dan lingkungan kerja sangat

berpengaruh terhadap semangat kerja karyawan swalayan ranggon jaya mart

bangkinang.

Dengan demikian dapat dilihat sebuah gambar kerangka berfikir

sebagai berikut.

Gambar:2.1: Kerangka Berfikir Tentang Penelitian

Sumber: Handoko (1996: 251)

2.8 VARIABEL PENELITIAN

Dalam penelitian ini variabel yang akan diteliti akan dibedakan

menjadi dua yaitu variabel bebas (independent variabel) dan variabel terikat

(dependent variabel) adapun variabel dalam penelitian ini adalah:

1. (Y) Semangat kerja

Komunikasi (X1)

Motivasi (X2)
Semangat Kerja

(Y)

Lingkungan kerja
(X3)
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2. (X1) Komunikasi

3. (X2) Motivasi

4. (X3) Lingkungan kerja

2.9 OPERASIONAL VARIABEL

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang telah

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiono, 2008: 31)

Tabel 2.1: Operasional Variabel
Variabel Defenisi Indikator
Semang
at Kerja
(Y)

Merupakan keinginan dan
kesungguhan seseorang
mengerjakan pekerjaannya
dengan baik serta berdisiplin
untuk mencapai prestasi kerja
yang maksimal.
(Hasibuan,2009:94)

1. Kebahagiaan dalam bekerja
2. Memiliki inisiatif tinggi
3. Berfikir kreatif dan luas
4. Tertarik dengan pekerjaannya
5. Memiliki kemauan bekerja

sama

Komun
ikasi
(X1)

Adalah proses pemikiran dan
pemahaman disampaikan antar
individu atau antara organisasi
dengan individu. (Shimp,
2003:4)

1. Kelengkapan
2. Kejelasan
3. Kepadatan
4. Kebenaran
5. keakuratan

Motiva
si
(X2)

Adalah ransangan, dorongan
ataupun pembangkit tenaga yang
dimiliki seseorang atau
sekolompok masyarakat yang
mau berbuat dan bekerjasama
secara optimal dalam
melaksanakan sesuatu yang telah
direncanakan untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan.
(Azwar, 2000:455)

1. Penghargaan
2. Kesempatan
3. Tanggung jawab
4. aktualisasi diri
5. gaji dan upah

Lingku
ngan
Kerja.
(X2)

Adalah segala sesuatu yang ada
disekitar para pekerja yang dapat
mempengaruhi dirinya dalam
menjalankan tugas-tugas yang di
bebankan. Nitisemito (2002)

1. Lingkungan kerja yang bersih
2. Penerangan yang cukup tidak

menyilaukan
3. Pertukaran udara yang baik

yang menyehatkan badan
4. Jaminan terhadap keamanan

yang menimbulkan ketenangan
5. ketersediaan prasarana
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pendukung pekerjaan
Sumber: Data Diolah 2013


