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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 Pada masa sekarang kegiatan organisasi menembus semua tingkat 

kehidupan. Setiap hari orang terlibat atau berhubungan dengan berbagai organisasi, 

misalnya sebagai karyawan, mahasiswa, klien, pasien, atau warga negara. Orang 

mendirikan organisasi karena alasan bahwa organisasi dapat mencapai sesuatu yang 

tidak dapat kita capai secara perorangan. Organisasi dicirikan oleh perilaku yang 

terarah pada tujuan. Tujuan dan sasaran organisasi dapat dicapai lebih efisien dan 

efektif melalui tindakan-tindakan individu dan kelompok yang diselenggarakan 

dengan persetujuan bersama. Sehingga dalam mencapai tujuan tersebut tidak terlepas 

dari keterlibatan segenap sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia 

maupun sumber daya non manusianya. 

 Dalam suatu organisasi, unsur manusia sebagai karyawan atau pegawai 

mempunyai kedudukan yang strategis, karena manusialah yang bisa mengetahui 

input-input apa yang diambil dari lingkungan, bagaimana cara mendapatkan dan 

mengolah atau mentransformasikan secara tepat menjadi output. Peran manusia 

sebagai karyawan atau pegawai ini akan menampakkan suatu efektivitas kerja yang 
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baik bagi organisasi yang bersangkutan. Oleh karena itu untuk menumbuhkan 

efektivitas kerja pegawai ini ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh 

pimpinan organisasi antara lain aspek lingkungan kerja. 

 Begitu pentingnya peran manusia atau pegawai, oleh karena itu suatu 

organisasi atau instansi pemerintah seharusnya dapat menyediakan lingkungan kerja 

yang kondusif, sehingga pegawai merasa nyaman dalam bekerja, serta dapat 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan dengan baik. Lingkungan kerja 

merupakan lingkungan yang ada di dalam organisasi yang menunjukkan suatu tempat 

kerja para pegawai dimana ia bekerja. Dalam lingkungan kerja ada interaksi antara 

pegawai dengan pegawai, pegawai  dengan atasannya, serta interaksi dengan kondisi-

kondisi material yang ada dalam organisasi dan yang dapat mempengaruhi pegawai 

dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya. 

 Lingkungan kerja yang ada dalam organisasi di antaranya adalah lingkungan 

kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik. Lingkungan kerja fisik antara lain kondisi 

tempat kerja, penerangan, ventilasi, kebersihan, keamanan, pewarnaan, dan lain-lain. 

Sedangkan lingkungan kerja non fisik meliputi suasana kerja, serta pelayanan kepada 

pegawai yang diberikan oleh pihak organisasi. Kondisi lingkungan kerja yang baik 

dan menyenangkan bagi pegawai, akan membuat para pegawai merasa tenang dan 

nyaman dalam bekerja, sehingga lebih giat dalam melaksanakan tugas-tugas atau 

pekerjaanya dan pada akahirnya tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik pula. 

 Lingkungan kerja yang baik pada suatu organisasi diharapkan dapat 

memberikan rangsangan-rangsangan bagi para pegawai, sehingga akan mendorong 

mereka untuk lebih produktif, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas 

kerja pegawai. Sebaliknya lingkungan kerja yang tidak memenuhi syarat bagi suatu 

lingkungan tempat kerja, maka akan melemahkan aktivitas kerja pegawai tersebut. 

Lingkungan kerja yang tidak mendukung membuat pegawai merasa tidak nyaman, 

sehingga tidak bisa menjalankan atau melaksanakan pekerjaan dengan baik, yang 

berakibat produktivitas dan efektivitas kerja pegawai menurun. 
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 Jadi lingkungan kerja dapat mempengaruhi pegawai dalam menjalankan 

aktivitas atau melaksanakan pekerjaannya. Oleh karena itu dalam organisasi perlu 

diciptakan kondisi lingkungan kerja yang kondusif, sehingga mempunyai pengaruh 

yang berarti terhadap aktivitas pegawai serta memperlancar pencapaian tujuan 

organisasi. 

 Selain itu faktor lain yang juga berpengaruh dalam peningkatan efektivitas 

kerja pegawai adalah pengawasan. Pegawai sebagaimana manusia tidak luput dari 

kesalahan-kesalahan, terkadang tingkah laku dan perbuatannya dapat menyimpang 

dari tujuan organisasi. Pegawai melakukan tindakan-tindakan yang kurang terpuji, 

bekerja dengan seenaknya tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku atau 

membiarkan perintah yang seharusnya dijalankan. Hal tersebut akan mengakibatkan 

suasana kerja yang kurang baik. Untuk itulah guna mencegah atau setidak-setidaknya 

mengurangi keadaan yang sedemikian, maka tingkah laku atau perbuatan pegawai 

perlu diarahkan dan diserasikan dengan tujuan organisasi. Pegawai perlu 

mendapatkan pengawasan yang dapat menghindarkan maupun memperbaiki 

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Karena tujuan pengawasan itu sendiri 

adalah agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan dan 

untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi 

dalam pelaksanaan rencana, berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil 

tindakan untuk memperbaikinya baik waktu itu maupun waktu yang akan datang. 

 Pengawasan yang dilakukan atasan secara terus-menerus selain diharapkan 

dapat mencegah terjadinya penyimpangan juga membudayakan ketaatan pegawai 

secara sadar, penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan. Sehingga penyimpangan atau 

pelanggaran bisa diketahui sedini mungkin dan dapat diambil tindakan secara cepat 

dan tepat. Adanya tindakan pengawasan akan membantu pimpinan dalam mengatur 

pekerjaan-pekerjaan yang direncanakan dan memastikan bahwa pelaksaknaan 

pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana. Dengan pengawasan yang baik akan 

meningkatkan efektivitas kerja pegawai, sebab dalam organisasi apapun efektivitas 

kerja merupakan hal yang tidak dapat ditinggalkan. Faktor ini sangat penting dalam 
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meraih hasil yang diinginkan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara 

optimal. 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti tertarik 

untuk mengetahui lebih banyak tentang pengaruh lingkungan kerja dan pengawasan 

terhadap efektivitas kerja pegawai pada sebuah instansi pemerintah. Oleh karena itu, 

peneliti ingin mengkaji tentang “PENGARUH LINGKUNGAN KERJA FISIK DAN 

PENGAWASAN TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA DINAS 

PEKERJAAN UMUM DAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN KABUPATEN 

KARANGANYAR TAHUN 2006.” 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti dapat 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Kurang efektifnya pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya lain yang 

mendukung, dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. 

2. Kualitas Sumber Daya Manusia yang rendah akan menyebabkan produktivitas 

pegawai yang rendah sehingga mengakibatkan efektivitas kerja pegawai yang 

rendah pula. 

3. Lingkungan kerja yang tidak kondusif akan membuat pegawai merasa tidak 

nyaman dalam bekerja dan pada akhirnya mengakibatkan efektivitas kerja 

pegawai menurun. 

4. Pengawasan yang kurang intensif dapat menimbulkan terjadinya kesalahan yang 

tidak langsung diketahui sehingga hasil yang dicapai tidak optimal. 

5. Kurangnya pengawasan kerja menyebabkan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai 

dengan ketentuan dan akan menurunkan efektivitas kerja pegawai. 

6. Penetapan standar kerja yang tidak sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi dari 

para pegawai akan menurunkan efektivitas kerja pegawai. 
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C. Pembatasan Masalah 

 Berbagai masalah yang muncul secara bersamaan seringkali menyulitkan 

untuk diteliti seluruhnya. Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan banyak 

menimbulkan kesalahpahaman maka permasalahan dalam penelitian ini perlu dibatasi 

dengan maksud untuk lebih memperdalam masalah yang dikaji. Karena kualitas 

penelitian ilmiah tidak terletak pada keluasan masalahnya tetapai terletak pada 

kedalaman pengkajian pemecahan masalah. Oleh karena itu dalam berbagai masalah 

tersebut perlu dibatasi, adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah 

mengenai lingkungan kerja fisik dan pengawasan serta pengaruhnya terhadap 

efektivitas kerja pegawai. 

 Selain pembatasan terhadap ruang lingkup masalah, penulis juga membatasi 

beberapa istilah yang peneliti gunakan agar tidak terjadi kesamaan pengertian dalam 

memahami masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini. Istilah-istilah tersebut 

antara lain sebagai berikut: 

1. Lingkungan kerja fisik adalah lingkungan kerja yang berkenaan dengan kondisi 

tempat/ ruangan, yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung 

terhadap pegawai dalam melaksanakan pekerjaan atau aktivitasnya, sehingga 

dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan lingkungan 

kerja non fisik adalah lingkungan kerja yang berkenaan dengan kondisi psikologis 

dalam organisasi. 

2. Pengawasan adalah suatu aktivitas dalam organisasi yang merupakan salah satu 

fungsi manajemen untuk mengetahui, menilai, dan mengoreksi apakah suatu 

pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan atau ketentuan 

yang berlaku dan apabila terjadi penyimpangan harus segera diluruskan. 

3. Efektivitas kerja adalah tingkat keberhasilan suatu kerja yang dilakukan oleh 

pegawai yang bekerja di suatu organisasi terhadap tugas atau pekerjaanya. 

 

D. Perumusan Masalah 
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 Sebelum mengemukakan masalahnya, terlebih dahulu perlu dijelaskan 

tentang pengertian masalah. Winarno Surakhmad (1994:34) berpendapat bahwa 

“Masalah merupakan setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk 

memecahkannya.” Agar masalah yang akan diteliti menjadi jelas, maka perlu 

dirumuskan. Masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan lingkungan kerja fisik terhadap efektivitas 

kerja pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Lalu Lintas Angkutan Jalan 

Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 ? 

2. Apakah ada pengaruh yang signifikan pengawasan terhadap efektifitas kerja 

pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten 

Karanganyar Tahun 2006 ? 

3. Apakah ada pengaruh yang signifikan lingkungan kerja fisik dan pengawasan 

secara bersama-sama terhadap efektifitas kerja pegawai pada Dinas Pekerjaan 

Umum dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

 Suharsimi Arikunto (2002:49) mengemukakan bahwa “ Tujuan penelitian 

adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya suatu hal yang diperoleh setelah 

penelitian selesai”. 

 Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain: 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan lingkungan kerja fisik 

terhadap efektivitas kerja pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Lalu Lintas 

Angkutan Jalan Kabupaten Karanganyar Tahun 2006. 

2. Untuk mengetahui ada tidaknya pengeruh yang signifikan pengawasan terhadap 

efektivitas kerja pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Lalu Lintas Angkutan 

Jalan Kabupaten Karanganyar Tahun 2006. 
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3. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan lingkungan kerja fisik 

dan pengawasan terhadap efektivitas kerja pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum 

dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Karanganyar Tahun 2006. 

 

F. Manfaat Penelitian 

 

 Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberi manfaat dalam 

rangka menjawab permasalahan yang diteliti. Selain itu diharapkan mempunyai 

manfaat teoritis untuk mengembangkan pengetahuan lebih lanjut dan manfaat praktis 

dalam  memecahkan masalah yang aktual. 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:  

 

 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan yang berhubungan dengan 

lingkungan kerja fisik, pengawasan dan efektivitas kerja pegawai. 

b. Untuk mengembangkan teori-teori dari Ilmu Administrasi yang berhubungan 

dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai bahan pertimbangan bagi kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Lalu Lintas 

Angkutan Jalan Kabupaten Karanganyar dalam menentukan kebijaksanaan 

organisasi selanjutnya dan sebagai bahan masukan tentang arti pentingnya 

lingkungan kerja fisik dan pengawasan untuk menunjang tercapainya efektivitas 

kerja pegawai. 

b. Sebagai bahan masukan kepada pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Lalu Lintas 

Angkutan Jalan Kabupaten Karanganyar agar meningkatkan kinerjanya sehingga 

dapat meningkatkan efektivitas kerjanya. 
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c. Sebagai acuan bagi peneliti lain yang sejenis untuk melaksanakan penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Tinjauan Tentang Lingkungan Kerja Fisik 

a. Pengertian Lingkungan Kerja 

 Lingkungan kerja dalam suatu organisasi sangat penting untuk 

diperhatikan oleh pihak pimpinan instansi pemerintah. Penataan serta penyusunan 

suatu sistem kerja  yang baik tidak akan dapat dilaksanakan dengan efektif  bila tidak 

didukung oleh lingkungan tempat kerja yang baik dan kondusif. 

 Lingkungan kerja adalah lingkungan dimana pegawai mwlaksanakan 

tugas-tugas sehari-hari. Seperti pendapat agus Ahyari (1994:124) “Bahwa secara 

umum lingkungan kerja di dalam perusahaan merupakan lingkungan dimana para 

karyawan melaksanakan tugas dan pekerjaanya sehari-hari”. Dengan demikian 
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lingkungan kerja merupakan salah satu faktor dominan dalam aktivitas suatu 

organisasi. 

 Menurut pendapat Soekanto dan Indriyo (2000:151), “Lingkungan kerja 

adalah pengaturan penerangan tempat kerja, pengontrolan terhadap suara gaduh 

dalam pabrik, pengontrolan terhadap udara, pengaturan kebersihan tempat kerja, dan 

pengaturan tentang keamanan tempat kerja”. 

 Sedangkan menurut Kartini Kartono (1994;160), mengemukakan 

“Lingkungan kerja adalah kondisi-kondisi material dan psikologis yang ada dalam 

perusahaan dimana karyawan tersebut bekerja”. 

 Menurut pendapat Alex S. Nitisemito (1996:197), “Lingkungan kerja 

adalah segala sesuatu yang ada di sekitar pekerja dan yang dapat mempengaruhi 

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

musik, dan sebagainya”. 

 Adapun menurut Kamus Istilah Manabement, “Lingkungan kerja adalah 

semua faktor fisik, psikologis, sosial, dan jaringan yang berlaku dalam organisasi dan 

berpengaruh terhadap karyawan (job environment)”. 

 Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para 

pekerja/ pegawai baik kondisi-kondisi material maupun psikologis dalam organisasi, 

yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas dan pekerjan 

sehari-hari yang telah dibebankan kepadanya. 

 

b. Fungsi Lingkungan Kerja Yang Baik 

 Seorang pegawai yang bekerja di dalam suatu organisasi, mau tidak mau 

akan dipengaruhi oleh lingkungan kerjanya. Lingkungan kerja pegawai dapat 

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

pegawai dapat bekerja dengan tenang dan dalam tingkat produktivitas yang tinggi. 

Namun ada pula lingkungan kerja yang tidak menyenangkan dimana pegawai 

tersebut merasa berada dalam lingkungan  yang membosankan atau menjengkelkan. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 Lingkungan kerja yang tidak memuaskan pegawai secara tidak langsung 

dapat menimbulkan terjadinya kerugian dalam organisasi. Dalam lingkungan kerja 

yang tidak menyenangkan, pegawai bekerja dengan moral kerj adan gairah kerja yang 

rendah. Keadaan yang demikian akan mendorong terjadinya kesalahan pegawai 

dalam melaksanakan pekerjaannya pada tingkat yang lebih tinggi, sehingga akan 

mengakibatkan turunnya tingkat produktivitas organisasi. 

 Menurut pendapat agus ahyari (1994:122), bahwa: 

 Lingkungan kerja yang memuaskan bagi karyawan perusahaan yang 
bersangkutan akan dapat meningkatkan gairah kerja di dalam perusahaan 
yang bersangkutan tersebut. Lingkungan kerja yang cukup memuaskan 
para karyawan perusahaan akan mendorong para karyawan tersebut untuk 
bekerja dengan sebaik-baiknya, sehingga pelaksanaan proses produksi di 
dalam perusahaan tersebut akan dapat berjalan dengan baik pula. 

 

 Sehubungan dengan hal tersebut sudah selayaknya instansi pemerintah 

menciptakan lingkungan tempat kerja yang ideal bagi pegawai, agar pegawai 

mempunyai semangat, sehingga dapat mendorong pegawai untuk dapat mengerjakan 

pekerjaan secara efektif. 

 Setiap pimpinan suatu instansi pemerintah tentunya berharap agar pegawai 

mampu menjadi tenaga kerja yang produktif, sehingga tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan perusahaan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Agar pegawai menjadi 

produktif pelu diperhatikan usaha-usaha peningkatan efektivitas kerja pegawai 

tersebut. Salah satu usaha untuk meningkatkan efektivitas kerja pegawai ini adalah 

dengan menciptakan lingkungan kerja yang baik. 

 Menurut pendapat Agus Ahyari (1996:156), lingkungan kerja yang baik 

mempunyai lima fungsi adalah: 

1. Menaikkan produktivitas perusahaan 
2. Memperbaiki kualitas pekerjaan karyawan 
3. Mengurangi tingkat kecelakaan yang terjadi 
4. Mempertinggi gairah kerja para karyawan 
5. Menekan biaya produksi 
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 Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan sebagai berikut: 

1. Menaikkan produktivitas perusahaan 

Lingkungan kerja yang cukup memuaskan, akan mendorong pegawai bekerja 

dengan sebaik-baiknya sehingga pelaksanaan proses penyelesaian pekerjaan dapat 

berjalan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, keefektifan penyelesaian suatu 

pekerjaan dalam organisasi akan dipengaruhi pula oleh keadaan lingkungan kerja 

di dalam instansi yang bersangkutan. Apabila lingkungan kerjanya baik, maka 

pegawai akan cenderung untuk bekerja dengan baik pula sehingga hasil kerja 

yang dilaksanakan akan mendekati sempurna sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan sebelumnya. Dengan kata lain, dengan meningkatkan produktivitas 

karayawan maka produktivitas organisasi juga dapat dipertahankan pada tingkat 

yang tinggi. 

2. Memperbaiki kualitas pekerjaan karyawan. 

Suatu kondisi lingkungan kerja yang baik pada suatu instansi pemerintah dapat 

memperbaiki kualitas pekerjaan pegawai. Sebagai contoh dengan 

dipergunakannya sistem penerangan yang tepat pada masing-masing ruang kerja 

dari para pegawai instansi tersebut, maka para pegawai  ini akan dapat melihat 

dan mengamati obyek pekerjaannya dengan lebih cermat. Sistem penerangan yang 

tepat akan dapat berpengaruh terhadap kenaikan kualitas kerja dari para pegawai 

yang bersangkutan. 

3. Mengurangi tingkat kecelakaan yang terjadi 

Pelaksanaan proses penyelesaian pekerjaan di dalam instansi pemerintah 

umumnya menuntut terdapatnya ketelitian dan kehati-hatian dari masing-masing 

pegawai di dalam kantor. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan suatu 

kondisi lingkungan kerja yang baik, misalnya dengan pemasangan tanda-tanda 

bahaya. Tanda-tanda bahaya yang dipasang pada lokasi yang tepat akan mudah 

terbaca oleh para pegawai sehingga kecelakaan yang terjadi dapat dihindarkan 

atau ditekan sekecil-kecilnya. 

4. Mempertinggi gairah kerja para karyawan 
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Adanya lingkungan kerja yang baik juga dapat mempertinggi gairah kerja para 

pegawai. Sebagai contoh dengan penerangan yang cukup, maka ruang kerja akan 

dapat dijaga kebersihannya karena pengotoran ruangan yang terjadi akan segera 

kelihatan. Mudahnya pengamatan, bersihnya ruang kerja serta tempat yang terang 

tersebut akan dapat menimbulkan gairah kerja bagi para pegawai kantor tersebut. 

5. Menekan biaya produksi 

Lingkungan kerja yang baik juga dapat menekan biaya produksi suatu organisasi. 

Apabila biaya tetap per unit menjadi lebih kecil, maka total biaya produksi per 

unit akan menjadi lebih kecil pula, sehingga efisiensi produksi akan naik dengan 

sendirinya. Turunnya biaya per unit ini akan merupakan faktor yang sangat 

menguntungkan perusahaan tersebut, terutama di dalam upaya penekanan biaya 

produksi dalam perusahaan yang bersangkutam. Hal tersebut tidak lain 

disebabkan adanya lingkungan kerja yang baik, yang menimbulkan semakin 

baiknya kualitas kerja para pegawai dan berkurangnya kerusakan barang dalam 

proses produksi sehingga dapat memperkecil biaya produksi per unit di daam 

perusahaan tersebut. 

 
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Tinjauan Tentang Lingkungan Kerja Fisik 

a. Pengertian Lingkungan Kerja 

 Lingkungan kerja dalam suatu organisasi sangat penting untuk diperhatikan 

oleh pihak pimpinan instansi pemerintah. Penataan serta penyusunan suatu sistem 

kerja  yang baik tidak akan dapat dilaksanakan dengan efektif  bila tidak didukung 

oleh lingkungan tempat kerja yang baik dan kondusif. 

 Lingkungan kerja adalah lingkungan dimana pegawai melaksanakan tugas 

sehari-hari. Seperti pendapat Agus Ahyari (1994: 124) “Bahwa secara umum 
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lingkungan kerja di dalam perusahaan merupakan lingkungan dimana para karyawan 

melaksanakan tugas dan pekerjaanya sehari-hari”. Dengan demikian lingkungan kerja 

merupakan salah satu faktor dominan dalam aktivitas suatu organisasi. 

 Menurut pendapat Soekanto dan Indriyo (2000: 151), “Lingkungan kerja 

adalah pengaturan penerangan tempat kerja, pengontrolan terhadap suara gaduh 

dalam pabrik, pengontrolan terhadap udara, pengaturan kebersihan tempat kerja, dan 

pengaturan tentang keamanan tempat kerja”. 

 Sedangkan menurut Kartini Kartono (1994: 160) mengemukakan 

“Lingkungan kerja adalah kondisi-kondisi material dan psikologis yang ada dalam 

perusahaan dimana karyawan tersebut bekerja”. 

 Menurut pendapat Alex S. Nitisemito (1996: 197), “Lingkungan kerja 

adalah segala sesuatu yang ada di sekitar pekerja dan yang dapat mempengaruhi 

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

musik, dan sebagainya”. 

 Adapun menurut Kamus Istilah Manajemen, “Lingkungan kerja adalah 

semua faktor fisik, psikologis, sosial, dan jaringan yang berlaku dalam organisasi dan 

berpengaruh terhadap karyawan (job environment)”. 

 Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para 

pekerja/ pegawai baik kondisi-kondisi material maupun psikologis dalam organisasi, 

yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas dan pekerjaan 

sehari-hari yang telah dibebankan kepadanya. 

 

b. Fungsi Lingkungan Kerja yang Baik 

 Seorang pegawai yang bekerja di dalam suatu organisasi, mau tidak mau 

akan dipengaruhi oleh lingkungan kerjanya. Lingkungan kerja pegawai dapat 

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

pegawai dapat bekerja dengan tenang dan dalam tingkat produktivitas yang tinggi. 
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Namun ada pula lingkungan kerja yang tidak menyenangkan dimana pegawai 

tersebut merasa berada dalam lingkungan  yang membosankan atau menjengkelkan. 

 Lingkungan kerja yang tidak memuaskan pegawai secara tidak langsung 

dapat menimbulkan terjadinya kerugian dalam organisasi. Dalam lingkungan kerja 

yang tidak menyenangkan, pegawai bekerja dengan moral kerja dan gairah kerja yang 

rendah. Keadaan yang demikian akan mendorong terjadinya kesalahan pegawai 

dalam melaksanakan pekerjaannya pada tingkat yang lebih tinggi, sehingga akan 

mengakibatkan turunnya tingkat produktivitas organisasi. 

 Menurut pendapat Agus Ahyari (1994: 122) bahwa: 

 Lingkungan kerja yang memuaskan bagi karyawan perusahaan yang 
bersangkutan akan dapat meningkatkan gairah kerja di dalam perusahaan 
yang bersangkutan tersebut. Lingkungan kerja yang cukup memuaskan 
para karyawan perusahaan akan mendorong para karyawan tersebut untuk 
bekerja dengan sebaik-baiknya, sehingga pelaksanaan proses produksi di 
dalam perusahaan tersebut akan dapat berjalan dengan baik pula. 

 

 Sehubungan dengan hal tersebut sudah selayaknya instansi pemerintah 

menciptakan lingkungan tempat kerja yang ideal bagi pegawainya, agar pegawai 

mempunyai semangat, sehingga dapat mendorong pegawai untuk dapat mengerjakan 

pekerjaan secara efektif. 

 Setiap pimpinan suatu instansi pemerintah tentunya berharap agar pegawai 

mampu menjadi tenaga kerja yang produktif, sehingga tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan oleh suatu organisasi dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Agar pegawai 

menjadi produktif pelu diperhatikan usaha-usaha peningkatan efektivitas kerja 

pegawai tersebut. Salah satu usaha untuk meningkatkan efektivitas kerja pegawai ini 

adalah dengan menciptakan lingkungan kerja yang baik. 

 Menurut pendapat Agus Ahyari (1994: 156) lingkungan kerja yang baik 

mempunyai lima fungsi adalah: 

6. Menaikkan produktivitas perusahaan 
7. Memperbaiki kualitas pekerjaan karyawan 
8. Mengurangi tingkat kecelakaan yang terjadi 
9. Mempertinggi gairah kerja para karyawan 
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10. Menekan biaya produksi 
 Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa fungsi 

lingkungan kerja yang baik itu sangat berperan dan menentukan, dalam rangka 

meningkatkan kualitas pekerjaan dan prestasi kerja pegawai, sehingga akan terbentuk 

efektivitas kerja yang baik pula. 

 

c. Faktor-Faktor Lingkungan Kerja 

 Menurut Agus Ahyari (1994: 124-125) bahwa: 

 “Lingkungan kerja di dalam perusahaan ini dapat dibagi lagi menjadi 
beberapa bagian atau aspek pembentuk lingkungan kerja yang lebih 
terperinci. Adapun beberapa bagian tersebut adalah pelayanan karyawan, 
kondisi kerja dan hubungan karyawan di dalam perusahaan yang 
bersangkutan”. 

 
 Untuk dapat menciptakan lingkungan kerja, maka perlu menentukan 

beberapa aspek pembentuk lingkungan kerja, Sarwanto (1991: 131) 

mengklasifikasikan lingkungan kerja ke dalam segi-segi sebagai berikut: 

1. Suasana kerja (non physical working environment) 

2. Lingkungan tempat kerja (physical working environment) 

3. Perlengkapan dan fasilitas 

 Menurut Moh. As’ad (1996: 115) mengenai faktor lingkungan kerja 

berpendapat: 

Lingkungan kerja meliputi beberapa faktor diantaranya adalah: 
1. Faktor non fisik, merupakan faktor yang berhubungan dengan interaksi sosial 

baik antara teman sekerja, dengan atasan, maupun karyawan yang berbeda jenis 
pekerjaannya dan adanya berbagai macam pelayanan yang ada. 

2. Faktor fisik, merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik kerja, yang 
meliputi keadaan ruangan, suhu, penerangan, pertukaran udara, dan keamanan 
kerja karyawan. 

 
 Moh. As’ad (1996: 12) berpendapat tentang kondisi lingkungan kerja fisik, 

meliputi: 

1. Tempat kerja di dalam atau di luar 
2. Kondisi penerangan 
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3. Kondisi ventilasi 
4. Kondisi keriuhan suara 
5. Segi-segi berbahaya dan tak sehat 
 
 Moekijat (1991: 135) menyebutkan kondisi-kondisi kerja fisik adalah 

sebagai berikut: 

1. Penerangan 

2. Warna 

3. Musik 

4. Suara 

 Sedangkan Alex S. Nitisemito (1996: 184) faktor-faktor yang 

mempengaruhi lingkungan kerja fisik karyawan adalah sebagai berikut: 

1. Pewarnaan 
2. Kebersihan 
3. Pertukaran Udara 
4. Penerangan 
5. Musik 
6. Keamanan 
7. Kebisingan 
 
 Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas maka dapat diambil 

kesimpulan mengenai faktor-faktor fisik lingkungan kerja, yaitu: 

1. Penerangan 

2. Pewarnaan 

3. Kebersihan 

4. Pertukaran Udara 

5.  Suara/ kebisingan 

6. Keamanan 

 Untuk lebih jelasnya penulis akan uraikan faktor-faktor tersebut sebagai 

berikut: 

1. Penerangan 

 Menurut Mardiyana (1998: 155) berpendapat bahwa: 
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Kurangnya penerangan yang diperlukan akan mengakibatkan ketelitian kerja 
karyawan tersebut menurun, di samping kelelahan akan lebih cepat datang. 
Namun demikian penerangan yang lebih dari cukup juga tidak akan 
menguntungkan karena merasa silau oleh cahaya yang berlebihan tersebut. 
Dengan demikian penyiapan penerangan dan kondisi kerja di dalam perusahaan 
akan lebih baik pada batas yang diperlukan saja, tidak berlebihan. 

 
 Menurut Agus Ahyari (1994: 149) bahwa “Yang dimaksud dengan 

penerangan di dalam kondisi kerja ini adalah cukupnya sinar yang masuk di dalam 

ruang kerja masing-masing karyawan perusahaan”. 

 Menurut Agus Ahyari (1994: 150) beberapa keuntungan yang akan  dapat 

diperoleh sehubungan dengan dilaksanakannya sistem penerangan yang tepat bagi 

perusahaan yang bersangkutan tersebut antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Terdapat kenaikan tingkat produksi 
b. Terdapat perbaikan kualitas pekerjaan para karyawan 
c. Tingkat kecelakaan yang terjadi dapat berkurang 
d. Terdapatnya kemudahan pengamatan dan pengawasan 
e. Terdapat peningkatan gairah kerja para karyawan 
f. Tingkat perputaran karyawan akan berkurang 
g. Kerusakan barang dalam perusahaan berkurang 
h. Biaya produksi dapat ditekan 
 
 Adapun menurut Mardiyana (1998: 161-162) dengan sistem penerangan 

yang tepat, maka perusahaan atau instansi akan memperoleh beberapa keuntungan 

antara lain: 

a. Menaikkan produksi dan menekan biaya 
b. Memperbesar ketepatan sehingga akan memperbaiki kualitas dari barang yang 

dihasilkan 
c. Meningkatkan pemeliharaan gedung dan kebersihan pabrik secara umum 
d. Mengurangi tingkat kecelakaan yang terjadi 
e. Memudahkan pengamanan/ pengawasan 
f. Memperbaiki moral para pekerja 
g. Lebih mudah untuk melihat sehingga memudahkan untuk melanjutkan kegiatan 

produksi oleh para pekerja terutama para pekerja yang telah tua umurnya dan 
mengurangi ketegangan mata di antara para pekerja 

h. Penggunaan ruang lantai yang lebih baik 
i. Mengurangi turn over buruh/ pegawai 
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j. Mengurangi terjadinya kerusakan dari barang-barang yang dikerjakan dan 
mengurangi hasil yang perlu dikerjakan kembali 

  
 Mardiyana (1998: 162) dalam bukunya Manajemen Produksi juga 
menjelaskan tentang pembagian penerangan yaitu: 

Secara umum penerangan ditinjau dari sumbernya dapat dibagi menjadi dua yaitu 
penerangan alami dan penerangan buatan. Penerangan alami adalah sistem 
penerangan yang dilaksanakan dengan memanfaatkan sinar matahari dan 
merupakan penerangan dengan sinar/ cahaya matahari. Sedangakan penerangan 
buatan adalah sistem penerangan dengan menggunakan energi lain yang 
dipersiapkan untuk penerangan tersebut. 
 

Macam penerangan menurut Sukanto dan Indriyo (2000: 152), adalah: 

a. Alamiah 

b. Lampu biasa 

c. Neon 

d. Kombinasinya 

 Adapun menurut Agus Ahyari (1994: 164) dalam hal pemasangan sumber 

sinar ini terdapat lima cara yang berbeda, yaitu: 

a. Penerangan langsung 
b. Penerangan setengah langsung 
c. Penerangan merata 
d. Penerangan setengah tidak langsung 
e. Penerangan tidak langsung 
 
 Sistem penerangan yang baik akan menghasilkan cahaya yang cukup terang 

dalam ruangan tetapi tidak menyilaukan. Perlu diingat bahwa kebutuhan akan 

penerangan yang diperlukan untuk setiap ruangan berbeda-beda jumlahnya. Hal ini 

disebabkan ukuran ruangan yang berbeda, waktu penggunaan ruangan, tinggi 

rendahnya langit-langit, jenis pekerjaan yang dilaksanakan dan sebagainya. 

 Untuk memperoleh hasil yang memadai di dalam penyusunan sistem 

penerangan buatan dalam lingkungan kerja karyawan ini, maka manajemen suatu 

instansi yang bersangkutan hendaknya mempertimbangkan pengaturan pemasangan 

lampu yang akan dipergunakan. 
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2.   Pewarnaan 

 Banyak instansi pemerintah yang sampai saat ini kurang memperhatikan 

masalah warna, padahal pengaruhnya cukup besar terhadap para pegawai dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan. Warna dapat berpengaruh dalam diri 

manusia. 

 Sebenarnya bukan warna saja yang perlu diperhatikan. Komposisi warna 

yang bagus akan dapat menimbulkan rasa yang menyenangkan bagi yang 

memandangnya. Dengan demikian akan berpengaruh pada diri pegawai, 

menimbulkan semangat yang tinggi melaksanakan tugas-tugas dan pekerjaan yang 

dibebankan sehingga dapat memicu efektivitas kerja mereka. 

 Menurut Agus Ahyari (1994: 249) berpendapat bahwa: 

 Pada dasarnya pemilihan warna yang dilaksanakan oleh manajemen 
perusahaan ini mempunyai tujuan untuk dapat memperjelas pengamatan 
para karyawan perusahaan tersebut kepada objek pekerjaannya. Dengan 
demikian di dalam perusahaan warna ini juga perlu untuk diperhatikan 
terdapatnya beberapa faktor lain, misalnya warna dari peralatan produksi, 
warna dari bahan dan barang dalam proses serta warna sekeliling ruang 
kerja di dalam perusahaan yang bersangkutan tersebut. 

 

 Dengan demikian, masalah pewarnaan ini bukan hanya pewarnaan dinding 

saja, tetapi sangat luas dapat juga termasuk pewarnaan mesin-mesin, pewarnaan 

peralatan, bahkan pewarnaan dari seragam yang mereka pakai, perlu mendapat 

perhatian. 

Dalam masalah pewarnaan ini dapat dibagi menjadi tiga antara lain: 

a. Teori warna Newton 

b. Psikologi tentang warna 

c. Keseimbangan warna 

 

a)   Teori Warna Newton 

 Teori warna newton ini penting sekali diketahui sebab dalam melaksanakan 

pewarnaan newton menerangkan antara lain: 
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1.   Pembagian warna dari Newton ini menerangkan adanya pembagian tiga warna 

pokok yaitu warna merah, warna biru, dan warna kuning. 

Newton membagi warna-warna: 

a.   Warna Primer, yaitu: 

Warna pokok yang terdiri dari: Warna merah (M), Warna biru (B), dan 

Warna kuning (K) 

b.   Warna Sekunder, yaitu: 

Warna campuran dari dua warna primer. 

Warna oranye (O), Warna hijau (H), dan Warna violet (V) 

c.   Warna Tertier, yaitu: 

Warna campuran dari tiga warna sekunder. 

Warna Sienna Bakar (TM), Warna Sienna Mentah (TK), Warna Sepia 

(TB) 

d.   Warna Terpanas, yaitu: 

Warna P (panas), warna antara merah (M) dan oranye (O). 

e. Warna terdingin, yaitu: 

    Warna D (dingin), warna antara biru (B) dan violet (V). 

f.   Warna Netral, yaitu: 

Warna T (tertier), warna yang dapat mendampingi semua warna. 

 

2.   Sifat-sifat Warna 

a.   Warna Primer (Merah, Biru, Kuning) 

Kalau dijajarkan tanpa antara akan tampak keras tidak harmonis dan yang 

satu tidak suka dijajarkan dengan yang lain sehingga tidak sedap 

dipandang. 

b.   Warna Sekunder (Oranye, Hijau, Violet) 

Kalau dijajarkan tanpa antara akan menimbulkan kesan yang harmonis, 

sedap, menarik pandangan mata. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



c. Warna-warna primer jika dijajarkan dengan warna-warna sekunder yang 

berada di hadapannya akan menimbulkan warna-warna komplementer 

yang sifatnya kontras dan baik sekali dipandang mata. 

d. Warna-warna primer jika dijajarkan dengan warna-warna sekunder yang 

terdapat pada sampingnya akan merusakkan salah satu dari dua warna 

tersebut dan kesannya yang satu akan menjadi suram. 

e. Warna tertier yang sifatnya netral dapat dijajarkan di samping semua 

warna (warna primer maupun warna sekunder). 

f.     Warna-warna kuning, oranye, merah sifatnya panas atau termasuk 

golongan daerah warna panas. Warna yang terpanas adalah yang terletak 

antara warna merah dan warna oranye atau antara warna M dan warna O 

(warna P) menimbulkan efek panas dan kuat. 

g. Warna-warna hijau, biru, violet, sifatnya dingin atau termasuk daerah 

warna dingin. Warna yang terdingin yaitu yang terletak antara warna biru 

dan warna violet atau antara warna B dan V (warna D) menimbulkan efek 

dingin lemah dan kurang kuat. 

 

 

b)   Psikologi tentang Warna 

Psikologi warna adalah ilmu yang membicarakan tentang kejiwaan dari setiap 

macam warna. Psikologi warna ini sangat penting karena psikologi warna ini 

merupakan bahan untuk menyatakan suatu ide-ide tertentu. 

Berikut akan dibicarakan tentang psikologi warna, yaitu: 

1.   Warna Merah 

Warna ini dapat memberi rangsangan, memberi pengaruh panas serta dapat 

menggetarkan jiwa dan perasaan orang yang melihatnya. Dapat 

mempengaruhi tekanan darah sehingga dapat menimbulkan debaran yang 

lebih keras bagi yang mempunyai penyakit darah tinggi. Oleh karenanya 
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warna ini biasanya berhubungan dengan upacara kegembiraan dan hal-hal lain 

yang menyenangkan. 

2.   Warna Kuning 

Warna kuning menyatakan getaran suka cita dan memberikan cahaya 

gemilang, megah, dan bujaksana. Karenanya banyak dipakai dalam kerajaan 

dan dianggap kramat sebagai lambang kebijaksanaan dan kekuasaan. 

3.   Warna Biru 

Warna ini hanya berhubungan dengan kepercayaan yang berhubungan dengan 

air dan langit. Warna ini sifatnya tenang, damai dan bersih, sehingga cocok 

sekali untuk ruang tidur dan lain-lainnya. 

4.   Warna Oranye 

Warna ini warna yang paling panas yang mempunyai kekuatan dan tenaga 

yang luar biasa sehingga dapat menimbulkan sugesti kehidupan dan getaran 

semangat. Karena itu cocok untuk ruang makan dan ruang pesta. 

5.   Warna Hijau 

Warna hijau ini sesuai dengan warna tumbuh-tumbuhan sehingga dapat 

menimbulkan rasa sejuk dan segar. Warna ini menurut penyelidikan para ahli 

ilmu jiwa dapat memberikan rasa ketenangan, karena sifatnya tidak gembira 

dan tidak menindas. 

6.   Warna Violet 

Warna ini melambangkan getaran tinggi dari rahasia serta melukiskan 

kekuatan yang terkendalikan. 

 

c)   Keseimbangan Warna 

Keseimbangan warna meliputi empat bagian, yaitu: 

1. Keseimbangan antara warna panas dan warna dingin. Warna dingin lebih 

banyak digunakan atau lebih luas pemakaiannya apabila didekatkan dengan 

warna panas yang lebih sedikit atau lebih sempit pemakaiannya harus 

mempunyai kesan yang kontras. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Misalnya: warna dingin ungu/ violet akan seimbang dengan warna panas 

kuning dan ini warna komplemennya. 

2. Keseimbangan antara warna yang cemerlang dan warna yang suram. 

Penggunaan warna yang cemerlang harus lebih sedikit daripada warna yang 

suram. 

Misalnya: warna merah yang cemerlang (sedikit) dengan warna abu-abu muda 

yang suram (banyak). 

3. Keseimbangan antara warna gelap dan warna terang. Penggunaan warna yang 

terang harus lebih sedikit daripada warna yang gelap. 

Misalnya: warna hitam yang gelap (banyak) dengan warna kuning (sedikit). 

4. Keseimbangan dengan cara memberi warna netral, umpamanya warna putih. 

Misalnya: ada tiga warna; Merah, Biru, dan Kuning. Ketiga warna ini bila 

didekatkan tidak baik, karena menimbulkan kontras tidak harmonis. Lalu 

karena ketiga warna itu sama-sama diberi warna netral putih akan tampak 

seimbang. 

 

3.   Kebersihan 

 Untuk menjaga kesehatan para pegawai, maka semua ruangan yang ada 

dalam suatu kantor harus tetap dijaga kebersihannya. Lingkungan kerja yang bersih 

akan menimbulkan perasaan yang tenang dalam bekerja, sehingga pegawai dapat 

bekerja dengan sebaik-baiknya. 

 Menurut Alex S. Nitisemito (1996: 191) “Kebersihan lingkungan bukan 

hanya berarti kebersihan tempat mereka bekerja, tetapi jauh lebih luas daripada itu. 

Misalnya kamar kecil yang berbau tidak enak akan menimbulkan rasa kurang 

menyenangkan bagi para karyawan yang menggunakannya”. 

 Dalam hal kebersihan ini diperlukan tanggung jawab dari semua personel 

yang ada dalam suatu kantor, baik petugas kebersihan dari instansi maupun semua 

pegawai yang ada. 
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4.   Pertukaran Udara 

 Manusia sebagaimana makhluk hidup lainnya bernapas memerlukan udara 

yang segar dan nyaman. Udara yang segar dan nyaman memiliki komposisi kimia 

yang baik, dengan suhu dan kelembaban yang tidak mengganggu pernapasan dan 

kesegaran badan. Hal tersebut perlu diupayakan dalam ruangan tempat kerja para 

pegawai. 

 Menurut pendapat Soetarman yang dikutip The Liang Gie (1992: 249) 

menyatakan mengenai beberapa hal sebagai usaha untuk dapat mengatasi udara yang 

panas dan lembab itu adalah: 

a). Mengatur suhu udara dalam ruang kerja dengan alat air conditioning (AC). 
Walaupun alat tersebut masih mahal harganya, tetapi bagi pekerjaan-pekerjaan 
yang menghendaki ketelitian sebesar-besarnya, alat itu merupakan keharusan 
apabila dikehendaki mutu pekerjaan yang tinggi. 

b). Mengusahakan peredaran udara yang cukup dalam ruang kerja. Hal ini dapat 
dicapai dengan membuat lubang-lubang udara yang cukup banyak pada dinding-
dinding kamar. Demikian pula sewaktu bekerja jendela-jendela dibuka sebanyak 
mungkin. 

c). Mengatur pakaian sebaik-baiknya yang dipakai para pekerja. Untuk bekerja di 
Indonesia, mengenakan pakaian jas lengkap dengan dasi secara barat adalah 
kurang tepat. 

 
 Menurut Agus Ahyari (1994: 172-175) beberapa jalan yang dapat 

dipergunakan oleh manajemen perkantoran dalam rangka pengaturan suhu udara 

dalam ruang kerja para pegawai dari suatu instansi yang bersangkutan tersebut antara 

lain sebagai berikut: 

a) Ventilasi yang cukup pada gedung pabrik/ kantor 

b) Pemasangan kipas angin 

c) Pemasangan air conditioning 

d) Pemasangan humidifier 

 Dari pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam 

menciptakan udara yang segar dan nyaman, pihak instansi dapat mempergunakan 

cara-cara sebagai berikut: 

a) Membuat ventilasi yang cukup untuk pertukaran udara 
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b) Dengan menggunakan mesin pendingin 

c) Mengatur pakaian kerja para pegawi dengan sebaik-baiknya 

 Dengan mempergunakan cara-cara tersebut diharapkan para pegawai dapat 

bekerja dengan baik, sehingga dapat meningkatkan efektivitas kerja mereka. 

 

5. Suara/ Kebisingan 

 Dalam pelaksanaan pekerjaan di suatu kantor tentu akan menimbulkan 

suara-suara yang dihasilkan oleh alat-alat atau mesin-mesin kantor. Selain dari dalam 

kantor suara bising juga ditimbulkan dari lingkungan luar kantor. Suara bising yang 

terdengar oleh para pegawai dapat mengurangi atau bahkan dapat menghilangkan 

konsentrasi pegawai, cepat mendatangkan kelelahan, kekesalan, dan akan 

mengakibatkan turunnya hasil kerja atau efektifitas kerja. 

 Agus Ahyari (1994: 176) menyatakan “ suara bising yang terus menerus ini 

akan mengurangi kepekaan pendengaran karyawan perusahaan tersebut, bahkan lama 

kelamaan dalam jangka waktu panjang akan merusak pendengaran para karyawan 

tersebut secara total”. 

 Dengan mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh suara yang bising tersebut 

di atas, hendaknya pihak kantor dapat mengurangi kebisingan seminimal mungkin. 

Tujuan dari pengaturan dan pengendalian suara bising dalam ruangan kerja adalah 

untuk menjaga kepekaan pendengaran dari pegawai. 

 Untuk mengatur dan mengendalikan suara bising yang terdapat di 

perusahaan Agus Ahyari (1994: 177) kembali mengemukakan pendapatnya, yaitu: 

a) Pengendalian sumber suara 
b) Isolasi dari suara 
c) Penggunaan peredam suara 
d) Penggunaan sistem akustik 
e) Pemakaian alat pelindung telinga 
 

6.   Keamanan 
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 Hal yang  termasuk dalam keamanan penelitian ini adalah keamanan atas 

barang-barang yang menjadi milik pegawai pada saat pegawai tersebut berada dalam 

lingkungan kantor. Misalnya sebagian besar dari pegawai kantor datang dengan 

kendaraan sendiri yaitu sepeda, sepeda motor, scooter, maupun mobil. Pada saat 

bekerja pegawai yang bersangkutan tidak dapat mengawasi kendaraannya secara 

langsung. 

 Apabila suatu kantor tidak dapat memberikan fasilitas keamanan yang baik 

maka akan menyebabkan semangat dan kegairahan kerja menurun, konsentrasi 

kurang dan sebagainya. Akibat ini semua, maka produktivitas kerjanya menurun, 

kerusakan bertambah dan pada gilirannya akan menurunkan efektivitas kerja 

pegawai. 

 Oleh karena pada pembatasan masalah telah dibatasi pada lingkungan kerja 

fisik saja, maka untuk selanjutnya peneliti hanya akan mengkaji pada lingkup 

lingkungan kerja fisik saja. 

 

d.   Lingkungan Kerja Fisik Yang Baik 

 Pegawai atau karyawan dalam melaksanakan aktivitasnya senantiasa 

dipengaruhi adanya sikap pegawai dalam bekerja, motivasi, kepuasan, kondisi, 

lingkungan kerja fisik, dan aspek-aspek lain yang itu semua berpengaruh terhadap 

efektivitas kerja pegawai. Salah satu faktor pendorong untuk meningkatkan 

efektivitas kerja pegawai adalah penanganan dalam lingkungan kerja fisik. Pimpinan 

perlu memperhatikan lingkungan tempat pegawai bekerja, karena lingkungan kerja 

sangat besar pengaruhnya terhadap semangat dan gairah kerja pegawai. 

 Salah satu kebijaksanaan yang perlu diambil oleh organisasi dalam 

kaitannya dengan usaha meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja pegawai 

adalah menciptakan lingkungan kerja fisik yang baik. Lingkungan kerja fisik yang 

ditangani dengan baik dapat menjadi motivasi bagi pegawai dalam menjalankan 

tugasnya dan akan memberikan pengaruh yang lebih besar bagi pegawai dalam 

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 
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 Berkenaan dengan lingkungan kerja fisik, Sarwoto (1991: 132) 

mengemukakan bahwa, “Lingkungan kerja fisik (Phisical Working Environtment) 

meliputi tata ruang yang tepat, cahaya dalam ruangan yang tepat, suhu dan 

kelembaban udara yang tepat, suara yang tidak mengganggu konsentrasi kerja dan 

lain-lain”. 

 Hadari Nawawi dan Martini Hadari (1990: 173) menyatakan tentang 

lingkungan kerja fisik sebagai berikut: 

 Lingkungan kerja ini berkenaan dengan kondisi tempat/ ruangan (jika di 
dalam ruangan) dan kelengkapan material/ peralatan yang diperlukan untuk 
bekerja. Kondisi yang dimaksudkan antara lain berupa kebersihan, 
penerangan, ventilasi, warna dinding, langit-langit, tata ruangan (terutama 
pengaturan meja, kursi kerja, dan almari), tumpukan berkas, peralatan kerja 
yang cukup dan terpelihara, dan sebagainya. 

 
 Selanjutnya Hadari Nawawi dan Martini Hadari (1990: 161) berpendapat 

bahwa lingkungan kerja fisik adalah: 

 Lingkungan kerja yang menyenangkan karena bersih, teratur, rapi, sejuk, 
sirkulasi udara lancar, cukup luas, dan tidak menghambat gerakan dalam 
bekerja dan lain-lain dapat meningkatkan moral kerja. Suasana seperti itu 
bahkan berpengaruh juga pada daya tahan fisik dalam bekerja, dalam arti 
tidak cepat melelahkan dan menimbulkan rasa betah selama jam kerja. 

 

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja fisik adalah 

lingkungan kerja yang berkenaan dengan kondisi tempat/ ruangan, yang berpengaruh 

baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pegawai/ karyawan dalam 

melaksanakan pekerjaan atau aktivitasnya, sehingga dapat mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Sedangakan lingkungan kerja fisik yang baik adalah 

suatu keadaan atau kondisi lingkungan kerja fisik yang dapat menyenangkan dan 

memuaskan para pegawai, sehingga mereka merasa betah dan nyaman untuk bekerja. 

 

e.   Indikator Lingkungan Kerja Fisik 
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 Dari pembahasan uarian di atas, maka dalam penelitian ini, yang digunakan 

sebagai indikator untuk mengukur lingkungan kerja fisik dalam hubungannya dengan 

efektivitas kerja pegawai, yaitu: 

1. Penerangan 

2. Pewarnaan 

3. kebersihan 

4. Pertukaran udara 

5. Suara kebisingan 

6. Keamanan 

 

 

2. Tinjauan Tentang Pengawasan 

a.   Pengertian Pengawasan 

 Masalah yang sering dihadapi dalam organisasi adalah tidak 

terselesaikannya suatu penugasan, tidak ditepatinya waktu penyelesaian, suatu 

anggaran yang berlebihan dan kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari rencana. 

Untuk menjamin agar suatu pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan 

diperlukan adanya suatu kegiatan yang disebut pengawasan. Seperti dikemukakan 

oleh Djati Julitriasa dan John Suprihantoro (1998: 101) “Pengawasan adalah tindakan 

atau proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan, 

untuk demikian dilakukan perbaikan dan mencegah terulangnya kembali kesalahan-

kesalahan itu, begitu pula menjaga agar pelaksanaan tidak berbeda dengan rencana 

yang ditetapkan”. 

 Dengan adanya suatu pengawasan maka akan mencegah atau mengurangi 

berbagai penyimpangan dan kesalahan dalam melaksanakan tugas dalam mencapai 

tujuan organisasi. M. Manullang (2002: 173) mendefinisikan pengawasan sebagai 

berikut, “Pengawasan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan-pekerjaan 

yang sudah dilaksanakan, menilai dan mengkoreksi bila perlu dengan maksud supaya 

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”. 
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 Menurut Soemardji Hartoyo (1993: 95) “Pengawasan adalah proses 

pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya 

berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan”. 

 Selanjutnya T. Hani Handoko (1992: 359) mengemukakan pengawasan 

adalah “Proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen 

tercapai”. 

 Robert J. Mokler yang dikutip oleh Agus Sabardi (2001: 211) 

mendefinisikan pengawasan sebagai berikut: 

 “Pengawasan manajemen adalah usaha untuk menetapkan standar prestasi 
(performance standar) dengan perencanaan sasarannya, guna mendesain 
sistem informasi umpan balik, membandingkan prestasi kerja dengan 
standar yang telah ditetapkan lebih dulu, menentukan apakah ada 
penyimpangan (deviasi) dan mencatat besar kecilnya penyimpangan 
tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan 
bahwa semua sumber daya perusahaan dimanfaatkan secara efektif guna 
mencapai tujuan perusahaan”. 

 
 Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah  

suatu proses kegiatan yang merupakan salah satu fungsi manajemen, umumnya 

dilakukan oleh pimpinan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, mengevaluasi 

pelaksanaan pekerjaan pegawai dan mengadakan tindakan perbaikan apabila 

diperlukan dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan sebelumnya.  

b. Tujuan Pengawasan 

 Pelaksanaan pengawasan mempunyai berbagai tujuan. Tujuan tersebut harus 

berisi tentang sasaran yang akan dicapai dalam tujuan tersebut. 

Menurut Sumarji Hartoyo (1993: 96) Tujuan pengawasan antara lain: 

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana 

yang telah ditetapkan. 

2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu instruksi, asas, metode kerja, telah 

dilaksanakan sesuai yang telah ditetapkan. 
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3. Untuk mengetahui kemungkinan adanya kesulitan yang dihadapi dalam 

pelaksanaan pekerjaan. 

4. Untuk mengetahui efisiensi kerja karyawan. 

 M. Manullang (2002: 173) mengemukakan bahwa: 

 “Tujuan pengawasan adalah agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan 
instruksi yang telah dikeluarkan dan untuk mengetahui kelemahan serta 
kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-
penemuan tersebut dapat diambil tindakan memperbaikinya baik pada 
waktu itu maupun waktu yang akan datang”. 

 
 Soekarno (1996: 146) dalam bukunya Dasar-Dasar Manajemen 

mengemukakan beberapa tujuan dari pengawasan, antara lain: 

1. Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah 

digariskan. 

2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi 

serta asas-asas yang telah ditetapkan. 

3. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan serta kekurangan-

kekurangan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pekerjaan. 

4. Untuk menegetahui segala sesuatu apakah berjalan secara efisien. 

5. Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, 

kelemahan-kelemahan atau kegagalan ke arah perbaikan. 

 Berdasarkan pendapat tersebut di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan 

pengawasan mempunyai tujuan untuk mengusahakan agar apa yang direncanakan 

oleh suatu organisasi dapat dilaksanakan sesuai dengan intruksi yang ditetapkan dan 

untuk mengetahui kelemahan dan kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

sehingga dapat menentukan langkah yang akan ditempuh, dengan demikian membuat 

segenap kegiatan manajemen  menjadi dinamis serta berhasil secara efektif dan 

efisien. 

 

c. Prinsip-Prinsip Pengawasan 
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 Pengawasan terdiri dari beberapa kegiatan untuk membuat agar segala 

penyelenggaraan kegiatan yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab dapat 

berlangsung dan berhasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Djati 

Julitriarsa dan John Suprihantoro (1998: 104) mengatakan bahwa prinsip-prinsip 

dasar dalam pengawasan adalah sebagai berikut: 

1. Adanya rencana tertentu dalam pengawasan. 
Dengan adanya rencana yang matang akan merupakan standar/ alat pengukur 
terhadap berhasil tidaknya pengawasan. 

2. Adanya pemberian intruksi atau perintah serta wewenang kepada bawahan. 
3. Dapat merefleksikan berbagai sifat dan kebutuhan dari berbagai kegiatan yang 

diawasi. 
Sebab masing-masing kegiatan seperti produksi, pemasaran, keuangan dan 
sebagainya , memerlukan sistem pengawasan tertentu sesuai dengan bidangnya. 

4. Dapat segera dilaporkan adanya berbagai bentuk penyimpangan. 
5. Pengawasan harus bersifat fleksibel, dinamis dan ekonomis. 
6. Dapat merefleksikan pola organisasi 

Misal setiap kegiatan karyawan harus tergambar dalam struktur organisasi atau 
terhadap setiap bagian yang ada harus ada standar daripada biaya dalam jumlah 
tertentu apabila terjadi penyimpangan, sehingga apabila penyimpangannya 
melebihi standar, disebut tidak wajar lagi. 

7. Dapat menjamin diberlakukannya tindakan korektif, yakni segera mengetahui 
apa yang salah, dimana terjadinya kesalahan tersebut serta siap yang 
bertanggung jawab. 

 
 Soewandi Handayaningrat (1996: 149-150) mengatakan bahwa prinsip 

pengawasan meliputi: 

1. Pengawasan berorientasi pada tujuan organisasi. 
2. Pengawasan harus objektif, jujur mendahulukan kepentingan umum daripada 

kepentingan pribadi. 
3. Pengawasan berorientasi pada kebenaran menurut pranata-pranata yang berlaku, 

berorientasi pada kebenaran-kebenaran prosedur yang telah ditetapkan 
(rechmistigherd) berorientasi terhadap tujuan (manfaat) dan pelaksanaan 
pekerjaan (doelmatigheid). 

4. Pengawasan harus menjamin daya guna hasil pekerjaan. 
5. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti dan tepat. 
6. Pengawasan harus bersifat terus menerus (continue). 
7. Hasil pengawasan harus memberikan umpan balik (feed back) perbaikan dan 

penyempurnaan dalam pekerjaan, perencanaan dan kebijaksanaan waktu yang 
akan datang. 
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 Dengan adanya prinsip-prinsip pengawasan tersebut diharapkan pimpinan 

dalam mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan 

dengan efektif. Untuk itu hendaknya pengawas memahami sistem pengawasan yang 

dianut dalam organisasinya. 

 Untuk menjamin agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan 

efektif maka dalam melaksanakan pengawasan perlu memperhatikan beberapa prinsip 

tersebut di atas. Pelaksanaan pengawasan harus sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan 

yang berlaku, tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi pengawas atau dengan kata 

lain pengawasan yang dilakukan harus benar-benar objektif dan berlandaskan pada 

tujuan organisasi. 

 

d. Pentingnya Pengawasan 

 Di dalam suatu organisasi kegiatan pengawasan mutlak diperlukan karena 

pimpinan memerlukan keyakinan bahwa dengan adanya kegiatan pengawasan 

pelaksanaan pekerjaan pegawai akan sesuai rencana yang diharapkan. 

 Alex S. Nitisemito (1996: 111) menyatakan: “Pengawasan yang baik mutlak 

diperlukan bagi setiap perusahaan atau instansi yang menginginkan tercapainya 

tujuan secara efektif dan efisien”. 

 Winardi (2002: 395) mengutip pendapat GR. Terry mengemukakan 

perlunya dilakukan pengawasan sebagai berikut: 

 “Adalah wajar apabila terdapat adanya kekeliruan-kekeliruan tersebut, 
kegagalan-kegagalan dan petunjuk tidak efektif sehingga terjadi 
penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan daripada tujuan yang 
dicapai, maka oleh karenanya fungsi pengawasan perlu dilaksanakan”. 

 
 Fungsi pengawasan perlu dilakukan karena terdapat kemungkinan adanya 

penyimpangan yang dilakukan para pegawai seperti pendapat yang dikemukakan oleh 

Djati Julitriarsa dan John suprihanto (1998: 101) bahwa: “Apabila pengawasan tidak 

dilakukan, kemungkinan kesalahan akan terus berlangsung dan semakin 

membengkak. Sehingga tiba-tiba kesalahan tersebut sangat berat dan sulit diatasi. 
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Dengan demikian bukan hanya tujuan yang tidak tercapai namun kemungkinan dapat 

menimbulkan kerugian yang cukup besar”. 

 Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat diketahui bahwa apabila 

pengawasan tidak dilakukan dengan baik, maka kemungkinan rencana, kebijaksanaan 

dan perintah pimpinan tidak dilaksanakan sebagaimana seharusnya. 

 

e. Jenis-Jenis Pengawasan 

 Pengawasan dapat dibedakan menjadi beberapa macam tergantung dari 

sudut pandang mana pengawasan tersebut ditinjau. Menurut Djati Julitriarsa (1998: 

106), pengawasan ditinjau dari sistem pengawasannya ada 4 macam yaitu antara lain: 

1. Inspektif 
Yakni melakukan pemeriksaan setempat (on the spot), guna mengetahui sendiri 
keadaan yang sebenarnya. 

2. Komparatif 
Yakni membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan rencana yang ada. 

3. Verifikatif 
Yakni pemeriksaan yang dilakukan oleh staff, terutama dalam bidang keuangan 
dan atau material. 

4. Investigatif 
Yakni melakukan penyelidikan untuk mengetahui atau membongkar terjadinya 
penyelewengan-penyelewengan yang tersembunyi. 

  
 T. Hani Handoko (1992: 361) menyatakan bahwa, “ada tiga tipe dasar 

pengawasan” yaitu: 

1. Pengawasan pendahuluan 

2. Pengawasan concurent 

3. Pengawasan umpan balik 

Dari pendapat tersebut dapat peneliti jelaskan sebagai berikut: 

1. Pengawasan Pendahuluan (Steering Controls) 

Pengawasan Pendahuluan adalah pengawasan yang bertujuan untuk 

mengantisipasi masalah atau penyimpangan dari suatu standar atau tujuan, 

sehingga dengan cepat dapt segera dikoreksi sebelum suatu kegiatan diselesaikan. 
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Pengawasan ini termasuk dalam pengawasan preventif karena dilakukan sebelum 

terjadi penyimpangan. 

2. Pengawasan Concurent (Screening Control) 

Pengawasan Concurent yaitu pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan 

pelaksanaan kegiatan. Sehingga memerlukan suatu prosedur yang harus dipenuhi 

sebelum kegiatan dilanjutkan. 

3. Pengawasan Umpan Balik (Feed Back Control) 

Pengawasan Umpan Balik adalah pengawasan yang bertujuan untuk mengukur 

hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. 

 Sedangkan Zamani (1998: 136) mengemukakan bahwa jenis-jenis 

pengawasan ditinjau dari 4 sudut pandang yaitu: 

1. Berdasarkan waktu pengawasan: 
a)  Pengawasan preventif 
b)  Pengawasan represif 

2. Berdasarkan objek pengawasan: 
a)  Pengawasan produksi 
b)  Pengawasan keuangan 
c)  Pengawasan waktu 
d)  Pengawasan manusia 

3. Berdasarkan subjek pengawasan 
a)  Pengawasan intern 
b)  Pengawasan ekstern 

4. Berdasarkan cara mengumpulkan fakta yang digunakan dalam pengawasan: 
a)  Personal observation (personal inspection) 
b)  Laporan lisan (Dial report) 
c)  Laporan tertulis (written report) 
d)  Control by expectation 

 
Jenis-jenis pengawasan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilaksanakan sebelum terjadi 

kesalahan. 

b) Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah rencana yang 

dibuat sudah dijalankan. 

c) Pengawasan produksi adalah pengawasan yang dilaksanakan di bagian produksi. 
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d) Pengawasan keuangan adalah pengawasan yang dilaksanakan di bagian keuangan. 

e) Pengawasan waktu adalah pengawasan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah dalam menghasilkan sesuatu hasil produksi sesuai dengan 

waktu yang dilaksanakan atau tidak. 

f) Pengawasan manusia adalah pengawasan yang bertujuan untuk mengetahui 

apakah kegiatan dijalankan sesuai dengan instruksi, rencana tata kerja atau tidak. 

g) Personal observation adalah mengawasi dengan jalan meninjau langsung secara 

pribadi terhadap jalannya pelaksanaan pekerjaan. 

h) Dial report adalah pengawasan yang dilakukan dengan mengumpulkan fakta-

fakta melalui laporan lisan yang diberikan bawahan. 

i) Written report merupakan pertanggungjawaban bawahan kepada atasannya 

mengenai pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan instruksi dan tugas yang 

diberikan atasan. 

j) Control by expectation adalah pengawasan yang ditujukan kepada soal-soal 

kekecualian. Pengawasan hanya dilakukan bila terdapat laporan yang 

menunjukkan adanya peristiwa-peristiwa istimewa. 

 Dari pendapat di atas tentang jenis dan tipe pengawasan dapat diketahui 

bahwa pengawasan itu terjadi pada kegiatan administratif maupun kegiatan yang 

bersifat operatif. Pengawasan dilakukan pada saat kegiatan belum berlangsung, pada 

saat berlangsungnya kegiatan dan pada akhir kegiatan dengan melihat hasilnya. 

 

 

 

f. Pengawasan Melekat 

 Selain beberapa jenis pengawasan di atas, sekarang ini pemerintah sedang 

menggalakkan suatu bentuk pengawasan, yaitu pengawasan melekat. Pengawasan 

melekat ini adalah merupakan tugas dan tanggung jawab setiap pimpinan yang harus 

menyelenggarakan manajemen yang efektif dan efisien di lingkungan organisasinya 

masing-masing. 
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 Hadari Nawawi (1995: 8) berpendapat tentang pengawasan melekat yaitu: 

 Pengawasan melekat adalah proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi 
yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna oleh pimpinan unit/ 
organisasi kerja terhadap sumber-sumber kerja untuk mengetahui 
kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangannya agar dapat 
diperbaiki atau disarankan untuk diperbaikai oleh pimpinan yang berwenang 
pada jenjang yang lebih tinggi, demi tercapainya tujuan yang telah 
dirumuskan sebelumnya. 

 
 Pramono Hadi (1990: 5) juga berpendapat: 

 Pengawasan oleh pimpinan sendiri (melekat), pengawasan ini dilakukan dari 
atasan atau pimpinan secara berjenjang. Pengawasan ini disebut pengawasan 
melekat karena setiap saat dapat dilakukan dengan mencegah sedini 
mungkin penyelewengan, penyimpangan, pemberian petunjuk, pengarahan 
akan hal-hal yang dianggap menyimpang. 

 

 Dari beberapa pendapat di atas kiranya dapat diungkapkan bahwa 

pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan secara 

langsung dan dilakukan setiap saat pada jam kerja. 

 Sedangkan tujuan pengawasan melekat menurut Hadari Nawawi (1995: 26) 

adalah “untuk mencegah secara dini terjadinya masalah korupsi, penyalahgunaan 

wewenang, kebocoran dan pemborosan kekayaan dan keuangan negara, pemungutan 

liar dan berbagai bentuk penyelewengan lainnya di lingkungan pemerintahan dalam 

melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan”. 

 Perlunya pengawasan melekat ini adalah untuk mencegah sedini mungkin 

kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh bawahan baik sengaja maupun tidak. 

Dengan diketahuinya kekeliruan tersebut maka akan dapat menunjang tercapainya 

baik efisiensi waktu, bahan maupun biaya operasional. 

 Dari beberapa pendapat di atas dapat dilihat besar peran pimpinan dalam 

melakukan pengawasan melekat. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengawasan 

melekat pada jabatan pimpinan untuk menilai, mengevaluasi pelaksanaan kerja dari 

bawahan, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, dan jika terjadi 
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penyimpangan maka pimpinan dapat segera melakukan pembetulan dan pengarahan, 

yang pada akhirnya kegiatan dapat mencapai tujuannya. 

 Berdasarkan uraian tentang pengawasan, baik pengawasan yang biasa 

maupun pengawasan melekat, maka dapat dibedakan antara keduanya yaitu: 

1. Pengawasan biasa dilakukan secara periodik, sedangkan pengawasan melekat 

dilakukan setiap saat. 

2. Ditinjau dari pelaksanaannya, pengawasan biasa dilakukan oleh tim pengawas 

tersendiri, sedangkan pengawasan melekat dilakukan oleh pimpinan yang 

bersangkutan. 

3. Meskipun obyek pengawasannya sama, yaitu terhadap hasil kerja dan 

prosesnya, namun frekuensi pelaksanaan pengawasan biasa lebih sedikit 

dibanding dengan pengawasan melekat. 

 
g. Proses pengawasan 

 Dalam melakukan berbagai kegiatan, baik kegiatan yang sederhana maupun 

kegiatan yang komplek sudah barang tentu akan melalui berbagai urutan pelaksanaan. 

Berbagai urutan pelaksanaan kegiatan itu dinamakan proses. 

 Sondang P. Siagian (2002: 173) mengemukakan: 

 Pengawasan akan berjalan dengan lancar apabila proses dasar pengawasan 

diketahui dan ditaati. Yang dimaksud proses dasar itu ialah: 

1. Penetapan standar hasil kerja 

2. Pengukuran hasil pekerjaan 

3. Koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi. 

 Winardi (2002: 397) mengutip pendapat GR. Terry mengemukakan bahwa 

proses pengawasan terdiri dari 3 langkah, antara lain: 

1. Mengukur hasil pekerjaan 

2. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbedaan 

(apabila ada) 

3. Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui perbaikan. 
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 Sedangkam M. Manullang (2002: 185-191) mengemukakan proses 

pengawasan sebagai berikut: 

1. Menentukan alat ukur (standar) 

2. Menilai (evaluasi) 

3. Mengadakan tindakan perbaikan (corrective action) 

 Zamani (1998: 138) dalam bukunya yang berjudul Manajemen 

mengemukakan bahwa tahap-tahap dalam proses pengawasan ada 5, yaitu: 

1. Penentuan standar pelaksanaan 
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan 
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata 
4. Pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan 

penyimpangan 
5. Pengambilan tindakan koreksi bila perlu 
 
 Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya proses 

pengawasan terdiri dari tiga tahapan, yaitu: 

1) Menentukan Standar Kerja 

  Untuk mengetahui standar hasil suatu pekerjaan harus digunakan suatu alat 

pengukur yaitu standar kerja sebagai suatu pengukur yang dapat digunakan 

sebagai patokan untuk penilaian hasil. Oleh karena itu, standar harus ditetapkan 

terlebih dahulu sebelum para pegawai mulai melaksanakan pekerjaanya. 

 Jenis-jenis standar dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu: 

a. Standar-standar fisik, yang meliputi kuantitas barang atau jasa, jumlah 

langganan dan kualitas produk 

b. Standar-standar moneter, yang ditujukan dalam bentuk rupiah dan mencakup 

biaya tenaga kerja, biaya penjualan, laba kotor, pendapatan penjualan 

c. Standar-standar waktu, meliputi kecepatan produksi atau batas waktu suatu 

pekerjaan harus diselesaikan. 

2) Mengadakan Penilaian 

 Setelah tugas-tugas dilaksanakan, maka langkah kedua yang harus 

dilakukan oleh pimpinan adalah mengadakan penilaian terhadap realitas yang telah 
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terjadi sebagai hasil kerja dari tugas yang telah dilaksanakan. Dengan menilai 

dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan dengan alat ukur (standar) yang sudah 

ditentukan. Apabila dari perbandingan tersebut terdapat perbedaan maka diperlukan 

pertimbangan untuk memecahkan perbedaan tersebut. Dalam melaksanakan penilaian 

pimpinan terlebih dahulu harus mengumpulkan fakta-fakta mengenai hasil-hasil 

pekerjaan. 

 Menurut Winardi (2002: 402) ada 3 cara dalam melakukan penilaian, yaitu: 

a. Observasi 

b. Laporan-laporan lisan 

c. Laporan-laporan tertulis 

 Dari pendapat tersebut maka hasil pekerjaan dapat diketahui melalui 

peninjauan langsung dengan menyatakan hasil pekerjaan kepada pelaksana, atau 

pelaksanaan dipanggil untuk memberikan laporan secara lisan, dapat juga 

dilaksanakan dengan memberikan laporan tertulis yang disusun secara rutin, maupun 

istimewa. 

1) Mengadakan Tindakan Perbaikan (Koreksi) 

 Tindakan koreksi ini dilakukan jika hasil pekerjaan yang dicapai tidak 

memenuhi standar. Tindakan ini dapat berupa mengadakan perubahan terhadap 

aktivitas dalam operasi organisasi atau terhadap standar yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

 

 Seperti yang dikemukakan oleh Zamani (1998: 139)  bahwa tindakan 

koreksi mungkin berupa: 

a. Mengubah standar mula-mula 

b. Mengubah pengukuran pelaksanaan 

c. Mengubah atau mengganti sistem pengukuran itu sendiri 

 Untuk dapat melakukan tindakan perbaikan, harus diketahui lebih dahulu 

penyebab terjadinya penyimpangan. Setelah diketahui penyebabnya maka pimpinan 

dapat mencari dan menemukan cara tepat membantu pegawai mengoreksi 
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kesalahannya. Tindakan pimpinan yang dalam hal ini diwakili oleh pengawas bukan 

untuk menyulitkan para pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya tetapi tindakan 

koreksi justru akan membantu pegawai karena pegawai akan mengetahui letak 

kesalahannya sehingga diharapkan kesalahannya tidak terulang lagi dimasa yang akan 

datang. 

 

h. Indikator Pengawasan 

 Berdasarkan proses, prinsip dan karakteristik pengawasan di atas maka 

dapat diketahui bahwa indikator dalam pengawasan antara lain: 

1. Penentuan Pedoman Baku 

  Pedoman baku digunakan sebagai panduan oleh pegawai dalam 

melaksanakan tugas pekerjaanya, Di dalam pedoman baku terdapat berbagai 

standar baik dalam bentuk fisik, uang, atau intangible yang harus dicapai oleh 

pegawai. Selain itu pedoman baku juga memuat urutan-urutan pekerjaan yang 

harus dilakukan oleh para pegawai/ karyawan. 

2. Penilaian Hasil Kerja Pegawai 

  Berdasarkan standar yang telah ditetapkan dan diketahui oleh pegawai, 

maka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pekerjaan tersebut perlu 

diadakan penilaian. Dengan penilaian dapat diketahui ada tidaknya penyimpangan 

dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. 

 

3. Perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang ada 

  Apabila ada penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan, maka 

pimpinan harus segera membetulkan atau mengoreksi sehingga penyimpangan 

tidak berlarut-larut. 

 

3. Tinjauan tentang Efektivitas Kerja 

a. Pengertian Efektivitas 
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 Setiap usaha kerjasama selalu diarahkan untuk mencapai tujuan, sehingga 

dalam melaksanakan kegiatan diusahakan untuk mewujudkannya. Sebelum 

membahas pengertian efektivitas kerja terlebih dahulu harus kita ketahui bahwa kata 

efektivitas berasal dari bahasa Inggris effect yang berarti akibat atau bekas. Dari 

effect ini berkembang suatu istilah yaitu effective. Effective diartikan sebagai suatu 

yang berakibat. Jadi bila seseorang bekerja secara efektif, hal ini karena orang 

tersebut mengharapkan apa yang dikerjakannya menghasilkan akibat yang 

dikehendaki. Akibat yang dikehendaki tersebut adalah akibat-akibat yang telah 

direncanakan terlebih dahulu yang kemudian dijadikan tujuan seseorang dalam 

mengerjakan sesuatu. Begitu juga dalam suatu organisasi, pengertian efektivitas 

organisasi biasanya diartikan sebagai keberhasilan yang dicapai oleh suatu organisasi 

dalam usahanya mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 

 Seperti yang dikemukakan oleh Gibson (1994: 27) bahwa efektivitas adalah 

“Tingkat pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama”. Jelasnya bila 

sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya 

adalah efektif. Jadi kalau tujuan atau sasaran itu tidak selesai sesuai dengan waktu 

yang telah ditentukan, pekerjaan itu tidak efektif. Menurut Susilo Martoyo (2000: 4) 

pengertian efektivitas yaitu: 

 “Efektivitas adalah suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih 

tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, 

disertai dengan kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan 

yang diinginkan dapt dicapai dengan hasil yang memuaskan”. 

 Sedangkan Ibnu Syamsi (1994: 2) menyatakan: 

  “Efektivitas diterjemahkan dengan hasil guna. Efektifitas (hasil guna) 

ditekankan pada efeknya, hasilnya, dan tanpa atau kurang mempedulikan 

pengorbanan yang perlu diberikan untuk memperoleh hasil tersebut”. 

 Dari beberapa pendapat mengenai efektivitas di atas dapat disimpulkan, 

bahwa efektivitas adalah keberhasilan suatu usaha untuk mencapai sasaran atau 

tujuan yang telah dicapai. 
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b. Pengertian Kerja 

 Untuk mengetahui efektif tidaknya suatu kerja terlebih dahulu harus 

mengetahui jangkauan dan sasaran yang hendak dicapai pegawai dalam bekerja atau 

bertindak baik secara individual maupun secara kelompok dalam suatu organisasi. 

 Istilah kerja menurut The Liang Gie (1992: 17) mengemukakan bahwa 

“Kerja adalah keseluruhan pelaksanaan kegiatan-kegiatan rohaniah dan jasmaniah 

yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu, khususnya yang 

berhubungan dengan kelangsungan hidupnya”. Sedangkan menurut staf Dosen BPA 

UGM (1991: 131) bahwa “kerja adalah keseluruhan pelaksanaan aktivitas-aktivitas 

jasmaniah dan rohaniah yang dilakukan manusia untuk mencapai tujuan tertentu yang 

berhubungan dengan kelangsungan hidupnya”. 

 Berdasarkan kedua pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa kerja 

merupakan suatu usaha yang dikehendaki untuk mencapai tujuan tertentu dapat juga 

dikatakan apabila seorang pegawai yang melakukan suatu kegiatan atau aktivitas 

dengan menggunakan tenaga baik jasmani maupun rohani untuk mencapai sasaran. 

 

c. Pengertian Efektifitas Kerja 

 Pengertian efektivitas dan kerja telah disebutkan di atas, berikut pengertian 

efektivitas kerja menurut beberapa tokoh. Menurut The Liang Gie (1992: 26) 

“Efektivitas kerja adalah pencapaian hasil yang sebesar-besarnya dengan 

menggunakan kemungkinan-kemungkinan yang tersedia dalam tempo sependek-

pendeknya di dalam keadaan nyata”. 

 Sedangkan Sondang P. Siagian (1995: 151) menyatakan, “Efektivitas kerja 

sebagai penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya yang telah ditetapkan, artinya 

apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak tergantung bilamana tugas itu 

dilaksanakan, dan tidak menjawab bagaimana melaksanakannya, berapa biayanya”. 

 Berdasarkan dari kedua pendapat mengenai efektivitas kerja tersebut dapat 

disimpulkan, bahwa efektivitas kerja merupakan keberhasilan pelaksanaan seluruh 
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program kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab para pegawai sehingga 

mencapai hasil yang sama atau lebih besar dari sasaran yang telah ditentukan. 

 Untuk mengetahui tingkat efektivitas kerja karyawan harus diketahui dahulu 

apa yang menjadi tujuan dalam melaksanakan kerja tersebut, yang di dalamnya 

terkandung tujuan dalam melaksanakan kerja tersebut. Dengan demikian untuk 

mencapai efektivitas kerja pegawai , perlu ditentukan hal yang akan dilaksanakan, 

sehingga tidak terjadi pemborosan waktu dan biaya melaksanakan pekerjaan. 

 

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Kerja 

 Apabila pimpinan ingin menerapkan kelompok sebagai cara efektif dalam 

mencapai tujuan organisasi, maka pimpinan perlu mempertimbangkan faktor-faktor 

yang akan menjadi dasar penilaian terhadap kemampuan pegawai dalam mencapai 

tujuan secara efektif. 

 Menurut Abi Sujak (1990: 131) “Faktor-faktor situasional yang 

mempengaruhi efektivitas kerja meliputi sifat tugas, ukuran kelompok dan peranan 

pimpinan”. 

1)   Sifat Tugas 

 Abi Sujak (1990: 131) mengemukakan kondisi yang berkaitan dengan 

penugasan kerja suatu kelompok sebagai berikut: 

a) Bermacam-macam informasi harus tersedia agar persoalan dapat diselesaikan. 
b) Pengetahuan dan ketrampilan dari berbagai ilmu diperlukan untuk mengatasi 

tugas-tugas yang kompleks yang tidak bersifat rutin. 
c) Ide-ide yang berbeda dan bersifat menyeluruh amat dibutuhkan dalam rangka 

mengatasi berbagai masalah yang muncul. 
 
 Dari definisi di atas dapat ditarik pengertian bahwa di dalam memberikan 

tugas kepada pegawai diperlukan informasi tugas-tugas yang harus dilakukan, 

pengetahuan dan ketrampilan dari berbagai ilmu yang digunakan sebagai dasar dalam 

menyelesaikan tugas-tugas terutama tugas tang tidak bersifat rutin, dan berbagai ide 

yang menyuruh untuk menyelesaikan persoalan yang muncul. 
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 Dengan demikian sebelum suatu jenis tugas atau pekerjaan dilimpahkan 

kepada pegawai perlu diketahui terlebih dahulu sifat dari tugas itu khususnya tugas 

yang tidak bersifat rutin, sehingga pegawai akan memperoleh kejelasan. 

2)   Ukuran Kelompok 

 Penetapan jumlah anggota kelompok akan berpengaruh terhadap efektivitas 

kerja suatu organisasi. Ukuran kelompok akan berpengaruh terhadap sistem kerja. 

Dalam hal ini pimpinan perlu memperhatikan faktor-faktor kelemahan, apabila suatu 

kelompok semakin besar jumlah anggotanya maka semakin besar pula pengaruh dan 

kemungkinan-kenungkinan yang timbul. 

 Abi Sujak (1990: 132) memberikan pendapat tentang pengaruh yang timbul 

dari besarnya kelompok kerja yaitu: 

a) Tuntutan waktu dan perhatian pimpinan dalam pengelolaan kelompok secara 
psikologis jarak pimpinan dengan anggotanya semakin renggang. 

b) Suasana kelompok cenderung semakin tidak akrab dan tidak ada kemungkinan 
tindakan anggota kelompok yang semakin kurang terpenuhinya kebutuhannya. 

c) Semakin banyaknya sub-sub kelompok dalam kelompok maka aturan-aturan 
dan prosedur-prosedur akan semakin formal dan kurang fleksibel. 

 

 Berdasarkan pendapat tersebut bahwa ukuran kelompok mempengaruhi 

waktu dan perhatian pimpinan dalam mengelola kelompok. Suasana kelompok yang 

ukuran atau jumlah anggotanya besar maka akan banyak memerlukan waktu dan 

perhatian pimpinan tidak bisa merata yang mengakibatkan jarak pimpinan dan 

anggotanya semakin renggang dan semakin banyak sub-sub kelompok maka aturan 

serta prosedur kerja akan semakin formal dan kurang fleksibel. 

3)   Peranan Pimpinan 

 Sebagai pemegang kendali para pegawai, pimpinan suatu organisasi/ 

instansi pemerintah perlu memberikan kesempatan kepada pegawai untuk berinisiatif. 

Pimpinan perlu bersifat objektif terhadap kontribusi yang diberikan oleh pegawainya 

dan pimpinan harus bersifat reseptif. 

 Pimpinan yang baik dalam menanggapi berbagai informasi yang 

dikemukakan pegawai perlu bersifat sebagai pengumpul informasi bagi kelancaran 
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integrasi kelompok, merangsang terjadinya diskusi yang efektif dalam menghadapi 

kesulitan kerja. 

 

e. Kriteria Efektivitas 

 Gibson (1994: 31) menyatakan “teori sistem menyimpulkan bahwa (1) 

kriteria efektivitas harus menggambarkan seluruh siklus input-proses-output, tidak 

hanya output saja (2) bahwa kriteria efektivitas harus menggambarkan hubungan 

timbal balik antara organisasi (perusahaan) dan lingkungan yang lebih luas, tempat 

hidupnya organisasi”. Dari pernyataan ini dapat diambil kesimpulan bahwa 

efektivitas organisasi tidak hanya dilihat dari hasilnya saja, melainkan juga dari 

prosesnya. Selain itu, Gibson menyatakan bahwa organisasi harus mempunyai 

indikator yang menjamin kemungkinan bahwa perusahaan itu akan hidup terus. 

Indikator ini sifatnya jangka pendek, yang meliputi: produksi, efisiensi, dan 

kepuasan. Dua kriteria yang lain yang berjangka waktu menengah adalah dapat 

menyesuaikan diri (adaptiveness) dan perkembangan (development). 

 Kriteria tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Produksi 

Produksi menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memproduksi jumlah 

dan mutu output yang sesuai dengan permintaan lingkungan. 

 

2. Efisiensi 

Efisiensi merupakan angka perbandingan (rasio) antara input dan output. 

3. Kepuasan 

Kepuasan dan semangat kerja menunjukkan sampai seberapa jauh organisasi 

memenuhi kebutuhan para pegawainya. Ukuran kepuasan meliputi sikap pegawai, 

pergantian pegawai (turn over), kemangkiran, keterlambatan, dan keluhan. 

4. Adaptasi 

Kemampuan adaptasi adalah sampai seberapa jauh organisasi dapat menanggapi 

perubahan intern dan ekstern. 
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5. Perkembangan 

Organisasi mampu mengembangkan usahanya agar dapat hidup terus (survive). 

 

f. Indikator-indikator Efektivitas Kerja 

 Efektivitas kerja pegawai yang tinggi sangat diperlukan oleh organisasi 

dalam rangka mencapai tujuan. Adapun manfaat dari efektivitas kerja pegawai antara 

lain: para pegawai mempunyai kepuasan kerja, prestasi kerja pegawai, adanya 

disiplin kerja dan kepatuhan terhadap peraturan kerja, dengan kondisi yang demikian 

lebih mudah bagi organisasi untuk menggerakkan pegawai dalam mengolah sumber 

daya secara optimal. Sebaliknya apabila efektivitas kerja pegawai rendah sulit bagi 

organisasi untuk mencapai tujuan organisasi, ini dikarenakan unsur-unsur efektivitas 

kerja rendah, meskipun sumber daya dan sarana yang mendukung pelaksanaan kerja 

telah tersedia namun proses pelaksanaan pekerjaan tidak akan berjalan lancar. 

 Dalam usaha memahami pengertian efektivitas kerja pegawai yang semula 

abstrak menjadi lebih konkrit dapat diukur melalui indikator-indikator yang peneliti 

kemukakan sebagai berikut: 

 Menurut Richard M. Steers dalam Magdalena Jamin (1990: 206) 

menyatakan ada beberapa kriteria ukuran yang bisa dijadikan efektivitas di antaranya: 

1) Kemampuan menyesuaikan diri/ keluwesan 
2) Produktivitas 
3) Kepuasan kerja 
4) Kemampuan berlaba 
5) Pencarian sumber daya 
 
  Sedangkan Kustartini (1991- 262) mengemukakan aspek yang dapat 

digunakan sebagai kriteria, yaitu: 

1) Prestasi kerja 

2) Kerajinan/ semangat kerja 

3) Inisiatif dan kepatuhan kerja 

  Adapun penjelasan yang dapat peneliti uraikan satu persatu dari indikator 

efektivitas kerja pegawai sebagai berikut: 
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1) Prestasi kerja 

  Prestasi kerja merupakan suatu kesungguhan pegawai untuk melaksanakan 

tugas-tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan dapat mencapai hasil yang 

diharapkan. Oleh karena itu prestasi kerja yang memadai tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya 

  Pengertian prestasi kerja menurut Kustartini (1991- 264) yaitu “Prestasi 

kerja adalah hasil kerja yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugas 

yang dibebankan kepadanya”. Berdasarkan pendapat tersebut yang dimaksud dengan 

prestasi kerja adalah tingkat pencapaian hasil pekerjaan seorang pegawai. Hasil kerja 

yang diperoleh baik jumlah maupun mutu sesuai standar serta penggunaan waktu 

penyelesaian pekerjaan yang telah ditetapkan. 

  Adapun unsur-unsur yang terkait dalam prestasi kerja antara lain: 

a) Ketelitian, ketepatan dan kesesuaian pekerjaan dengan standar mutu. 

b) Sikap atasan terhadap prestasi kerja pegawai. 

2)  Kepuasan kerja 

  T. Hani Handoko (1991: 193) mengemukakan bahwa “Kepuasan kerja 

merupakan keadaan emosional yang lebih menyenangkan atau tidak menyenangkan 

dengan mana pegawai memandang pekerjaan mereka”. 

 Jadi kepuasan kerja merupakan perasaan senang atau tidak senang atas pekerjaan 

pegawai. Richard M. Steers dalam Magdalena Jamin (1995: 48) menyatakan 

“Kepuasan kerja adalah tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan 

atau pekerjaan dalam organisasi. Tingkat rasa puas mereka adalah dengan mendapat 

imbalan yang setimpal dari macam-macam aspek siruasi pekerjaan dan organisasi 

tempat mereka bekerja”. 

  Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepuasaan kerja pegawai 

adalah tingkat kesenangan dalam melakukan pekerjaan yang dibebankan sebagai 

akibatnya diberikan imbalan kepada pegawai dalam rangka memenuhi kebutuhan 

pegawai. 
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  Kepuasan kerja merupakan cerminan dari perasaan senang atau tidak senang 

terhadap pekerjaan. Tampak dari sikap pegawai pada pekerjaan maupun pada segala 

sesuatu yang dihadapi di lingkungan kerjanya. Adapun unsur-unsur yang terkait 

dalam kepuasan kerja antara lain adalah: 

a) Perasaan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan 

b) Pembagian tugas atau pekerjaan dalam organisasi 

3)  Semangat kerja 

  Menurut Alex S. Nitisemito (1996: 166) mengemukakan bahwa “Semangat 

kerja adalah kemauan untuk melakukan pekerjaan secara giat sehingga dengan 

demikian pekerjaan lebih cepat selesai dengan baik”. 

  Jadi menurut pendapat di atas pengertian semangat kerja merupakan 

kemauan untuk lebih giat bekerja sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. 

Semangat kerja adalah sikap mental individu atau kelompok yang ditandai dengan 

kesenangan, kegairahan sehingga menimbulkan kesediaan karyawan untuk mencari 

prestasi ataupun mencapai tujuan. Unsur-unsur dalam semangat kerja adalah: 

a) Kedisiplinan kerja pegawai dalam organisasi 

b) Tanggapan pegawai terhadap perintah pimpinan organisasi 

 

 

4)  Hubungan kerja sama 

  Hubungan kerja sama merupakan suatu kegiatan saling membantu dan 

mendukung antar pegawai dalam organisasi yang bersangkutan dengan penyelesaian 

tugas. Penciptaan iklim kerja sama sangat penting untuk dilakukan sebab dengan 

adanya sikap saling membantu maka pekerjaan akan cepat terselesaikan dengan lebih 

baik. 

  Hubungan kerja sama antar pegawai maupun dengan pimpinan organisasi 

harus selalu dijaga. Agar proses penyelesaian suatu pekerjaan dapat lebih cepat 

karena seluruh pegawai atau anggota organisasi saling mendukung. Apabila 

menghadapi suatu kesulitan dalam bekerja seluruh pegawai secara bersama-sama 
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membantu memecahkan masalah tersebut sehingga pegawai tidak banyak mengalami 

kesulitan. Unsur-unsur dalam hubungan kerja sama, yaitu: 

a) Rasa saling membantu di antara pegawai 

b) Terjalinnya kerja sama 

5)  Inisiatif dan kepatuhan kerja 

  Untuk menjamin efektivitas kerja dalam pencapaian tujuan diharapkan para 

pegawai memberikan pikiran-pikiran baru, ide-ide atau berinisiatif dalam pelaksanaan 

pekerjaan. Terutama dalam menghadapai masalah-masalah yang tumbuh, pegawai 

harus mempnyai inisiatif untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi 

sehingga tidak sampai menghambat proses pencapaian tujuan organisasi. Selain itu 

kepatuhan kerja juga dibutuhkan dalam rangka menunjang pencapaian tujuan. Dalam 

suatu organisasi berlaku berbagai peraturan atau prosedur kerja yang harus ditaati 

oleh seluruh pegawai. Peraturan dan prosedur kerja yang berlaku disusun dengan 

maksud agar pegawai dapat bekerja secara efektif, sehingga apabila peraturan dan 

prosedur kerja dipatuhi maka efektivitas kerja akan terwujud. Unsur-unsur yang ada 

dalam inisiatif dan kepatuhan kerja, yaitu: 

a) Perlunya ide dan gagasan 

b) Kepatuhan dan kesediaan dalam menyelesaikan tugas 

  Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang termasuk 

indikator efektivitas kerja pegawai antara lain: 

1) Prestasi kerja 

Prestasi kerja pegawai yang dapat menyelesaikan pekerjaan dengan waktu yang 

tepat dan hasil yang sesuai dengan yang ditentukan sebelumnya. 

2) Semangat kerja 

Melalui semangat kerja yang ditunjukkan dengan kegairahan dan kesenangan 

dalam bekerja dapat mempercepat waktu penyelesaian pekerjaan. 

3) Kepatuhan kerja 
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Kepatuhan kerja pegawai yang dimaksud yaitu ketaatan pegawai dari segi 

penggunaan waktu, prosedur kerja, sarana dan prasarana kerja yang menunjang 

pelaksanaan kerja yang efektif. 

 

B. Kerangka Pemikiran 

 Kerangka pemikiran pada dasarnya merupakan penalaran untuk dapat 

sampai pada pemberian jawaban sementara atas masalah yang telah dirumuskan. 

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut: Beberapa faktor 

penting dalam sebuah organisasi dalam rangka mencapai tujuannya, selain Sumber 

Daya  Manusia (SDM) yang berkualitas juga perlu adanya lingkungan kerja baik fisik 

maupun non fisik , serta adanya pengawasan dalam suatu organisasi. Untuk itu 

pengelolaan lingkungan kerja fisik yang baik serta pengawasan yang tepat adalah 

sangat perlu, karena akan berpengaruh pada pegawai dalam menjalankan tugas-tugas 

yang dibebankan, sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan lancar yang pada 

akhirnya akan meningkatkan efektivitas kerja pegawai. 

 Apabila dilihat secara teoritis terwujudnya efektivitas kerja pegawai itu 

dipengaruhi beberapa faktor penentu, diantaranya yaitu adanya lingkungan kerja fisik 

dan pengawasan yang penting bagi para pegawai agar produktivitas kerja mereka 

meningkat. Lingkungan kerja fisik yang baik akan sangat lebih berarti dan 

mendukung semua aktivitas pegawai. Keberhasilan dan kesuksesan kerja mereka tak 

luptu dari lingkungan kerja fisik yang menyertai dan yang ada di sekitar mereka. 

 Selain lingkungan kerja fisik faktor lain sebagai penentu adalah kegiatan 

pengawasan. Dengan adanya pengawasan maka dapat mencegah/ mengurangi 

berbagai penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai 

tujuan organisasi. Pelaksanaan pengawasan harus sesuai dengan kata lain pengawasan 

harus dilaksanakan secara objektif dan berdasarkan atas tujuan organisasi. Dengan 

demikian hal tersebut maka akan mendorong tercapinya efektivitas kerja pegawai 

dalam mencapai tujuan organisasi. 
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 Dari uraian di atas, maka dapat diduga bahwa lingkungan kerja fisik dan 

pengawasan berpengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai, sehingga dapat 

digambarkan secara skematis kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran 

 

C. Perumusan Hipotesis 

 Hipotesis menurut Suharsimi Arikunto (!998: 59) adalah “suatu jawaban 

yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui 

data yang terkumpul”. 

 Dengan kata lain hipotesis adalah: 

1. Sebuah kesimpulan pendapat tetapi kesimpulan ini belum final masih dibuktikan 

kebenarannya. 

2. Suatu jawaban duga yang dianggap benar kemungkinannya untuk menjadi 

jawaban yang salah. 

 Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah jawaban 

sementara dari seorang peneliti yang belum tentu benar dan masih harus dibuktikan 

kebenarannya berdasarkan data-data yang diperoleh. 

 Berdasarkan pada tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang telah 

dikemukakan maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan kerja fisik dengan efektivitas 

kerja pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Lalu Lintas Angkutan Jalan 

Kabupaten Karanganyar Tahun 2006. 

Organisasi/ 
Perusahaan 
Organisasi/ 
Perusahaan 

Karyawan 

Lingkungan 
Kerja Fisik 

 Pengawasan 

Efektivitas 
Kerja 
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2. Ada pengaruh yang signifikan antara pengawasan dengan efektivitas kerja 

pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Lalu Lintas angkutan Jalan Kabupaten 

Karanganyar Tahun 2006. 

3. Ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan kerja fisik dan pengawasan 

secara bersama-sama dengan efektivitas kerja pegawai pada Dinas Pekerjaan 

Umum dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Karanganyar Tahun 2006. 

 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan perumusan hipotesis 

mengenai pengaruh lingkungan kerja fisik dan pengawasan terhadap efektivitas kerja 

pegawai di bawah ini: 

                      h1 

 

 

            h3 

 

 

            h2 

 

 

Gambar 2. Skema Model Hipotesis 

      

 
 

 

BAB III 

METODOLOGI 

 

 Metodologi Penelitian akan mempengaruhi hasil penelitian. Oleh karena itu 

seorang peneliti dituntut memiliki kemampuan untuk meneliti metode penelitian yang 

sesuai dengan obyek penelitian. 

Lingkungan Kerja 
Fisik dan 

Pengawasan 

Efektivitas Kerja  
(Y) 

Lingkungan Kerja  
Fisik (X1) 

 Pengawasan (X2) 
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 Winarno Surachmad (1994: 131) berpendapat bahwa “metode pada 

dasarnya merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan”. Karena 

tujuan penelitian adalah untuk memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang 

ditempuh harus relevan dengan masalah yang dihadapi. 

 Sedangkan Sutrisno Hadi (1993: 4) mengemukakan bahwa ”Istilah 

metodologi berasal dari 2 kata, yaitu metods yang berarti cara dan logos yang berarti 

ilmu”. Dari dua pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa metodologi 

penelitian adalah suatu cara atau langkah-langkah ilmiah yang digunakan dalam suatu 

proses penelitian. Dengan metode/ cara yang ilmiah tersebut diharapkan hasil yang 

dicapai benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, obyektif dan 

berguna. Adapun metodologi dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

 Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Lalu 

Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Karanganyar sebagai tempat penelitian. Lokasi 

penelitian tepatnya di Jl. Nyi ageng Karang No. 1 kode pos 57711 Telp (0271) 

495007, peneliti memilih tempat tersebut sebagai objek penelitian dengan alasan: 

a. Pada dinas Pekerjaan Umum dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten 

Karanganyar terdapat data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian. 

b. Lokasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten 

Karanganyar mudah dijangkau sehingga memudahkan peneliti dalam 

pengambilan data. 

 

 

2. Waktu Penelitian 

 Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah tujuh bulan terhitung 

mulai disususnnya proposal penelitian sampai dengan selesainya penyusunan laporan 
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penelitian yaitu mulai bulan juli 2006 sampai dengan Februari 2007, dengan jadwal 

terlampir. 

 

B. Metode Penelitian 

 Sasaran dalam penelitian akan tercapai apabila dalam penelitian dilakukan 

dengan menggunakan metode yang tepat, sedangakan pengertian metode penelitian 

itu sendiri adalah cara berpikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk 

mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu untuk memperoleh data yang benar peneliti 

dituntut untuk dapat memilih dan menggunakan metode yang tepat dan benar dalam 

usaha untuk memperoleh data yang diperlukan. 

 Menurut Winarno Surachmad (1994 : 131), “Metode merupakan cara 

utama yang dipergunakan  untuk mencapai tujuan, misalnya untuk menguji 

serangkaian hipotesa dengan mempergunakan teknik serta alat-alat tertentu”. 

Ada bermacam-macam metode yang dapat digunakan dalam penelitian . 

Hadari Nawawi (1995 : 62-82) mengelompokkan menjadi empat yaitu : 

1. Metode filosofis 

2. Metode Deskriptif 

3. Metode Historis 

4. Metode Eksperimen 

Beberapa metode di atas dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Metode Filosofis 

Metode filosofis adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki secara 
rasional melalui perenungan atau pemikiran terarah, mendalam dan mendasar 
tentang hakikat sesuatu yang ada dan yang mungkin tidak ada, baik dengan 
mempergunakan pola pikir aliran filsafat tertentu maupun dalam bentuk analisis 
sistematik berdasarkan pola berpikir induktif, deduktif, fenomenologi dan lain-lain 
dengan memperhatikan hukum-hukum berpikir (logika). 

 

 

2. Metode Deskriptif 
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Metode penelitian deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah dengan 
menggali data, mengelompokkannya secara sistematis, kemudian menggambarkan 
data tersebut secara sistematis dan akurat, mengenai faktor-faktor, hubungan 
antara fenomena. 

3. Metode Historis 

Metode penelitian histories adalah prosedur pemecahan masalah dengan 
menggunakan data masa lalu atau peninggalan-peninggalan, baik untuk 
memahami kejadian atau suatu keadaan yang berlangsung pada masa lalu terlepas 
dari masa sekarang maupun untuk memahami kejadian atau keadaan masa 
sekarang dalam hubungannya dengan kejadian atau keadaan masa lalu, selanjutnya 
kerap kali hasilnya juga dapat dipergunakan untuk meramalkan kejadian masa 
yang akan datang. 

4. Metode Eksperimen 

Metode eksperimen adalah prosedur penelitian yang digunakan untuk 
mengungkapkan hubungan sebab akibat dua variable atau lebih, dengan 
mengendalikan pengaruh variable yang lain. 

Berdasarkan pengertian-pengertian metode penelitian tersebut, maka dalam 
penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif yang bersifat hubungan. 
Penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran yang sistematis, 
akurat, dan faktual mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara 
fenomena yang diteliti. Lebih lanjut Winarno Surachmad (1994 : 139-140) 
memberikan penjelasan mengenai metode diskriptif sebagai berikut : 

Pelaksanaan metode deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan 
data dan penyusunan data tetapi meliputi analisa dan interprestasi tentang arti 
data itu. Karena itulah maka dapat terjadi sebuah penyelidikan deskriptif 
membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu lalu mengambil  
bentuk studi komparatif, atau mengukur suatu dimensi seperti dalam bentuk 
berbagai studi kuantitatif, angket, tes, interview dan lain-lain, atau 
mengadakan klasifikasi, ataupun mengadakan penilaian, menetapkan standar 
(normative), menetapkan hubungan dan kedudukan (status) satu unsur dengan 
unsur lain. 

 

Sedangkan  Hadari Nawawi (1995 : 63) mengatakan bahwa, 

”Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang 
diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek 
penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang 
berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya” 
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Ciri suatu penelitian yang menggunakan metode deskriptif menurut Winarno 
Surakhmad (1994 : 140) adalah sebagai berikut : 

1. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa 

sekarang, masalah aktual. 

2. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun dan dijelaskan dan kemudian 

dianalisa (karena itu metode ini sering disebut metode analitik). 

 Sedangakan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam penelitian 

deskriptif dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto (2002: 20) sebagai berikut: 

1. Memilih masalah 

2. Studi pendahuluan 

3. Merumuskan masalah 

4. Merumuskan anggapan dasar atau hipotesis 

5. Memilih pendekatan 

6. Menentukan variabel 

7. Menentukan dan menyusun instrumen 

8. Mengumpulkan data 

9. Analisa data 

10. Menarik kesimpulan 

11. Menulis laporan 

 

C. Penetapan Populasi dan Sampel 

 

 Menetapkan populasi dan sampel merupakan hal yang penting dalam setiap 

penelitian tidak lepas dari populasi dan sampel yang merupakan subyek dalam 

penelitian. Dalam penelitian ini populasi dan sampel yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Penetapan Populasi 

 Dalam mengadakan penelitian, terlebih dahulu harus menetapkan siapa atau 

apa yang akan menjadi populasi. Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 108) populasi 
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adalah keseluruhan dari subyek penelitian. Sedangkan menurut Sutrisno Hadi (1993: 

220) populasi adalah penduduk atau individu yang mempunyai satu sifat sama. 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa populasi adalah 

keseluruhan jumlah dari subyek penelitian yang mempunyai ciri atau karakteristik 

yang sama. Adapun yang ditetapkan sebagai populasi dalam penelitian ini adalah para 

pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Lalu Lintas Angkutan Jalan tahun 2006. 

 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

 Dalam setiap penelitian, setiap peneliti harus menentukan sampel sebagai 

bagian dari populasi, seperti yang ditemukakan oleh Suharsimi Arikunto (2002: 109) 

bahwa, ”Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti”. Sedangkan 

menurut Sudjana (1992: 61),”Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi 

dengan menggunakan cara-cara tertentu”. Dari pendapat tersebut dapat diketahui 

bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasi 

untuk dijadikan subyek penelitian. 

 Berkaitan dengan pengambilan sampel yang representif, Suharsimi arikunto 

(2000: 112) berpendapat: 

 “Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subyeknya kurang dari 100, lebih 

baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Selanjutnya jika jumlah subyeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 

20-29% atau lebih”. 

 Berdasarkan pendapat di atas, maka peneliti mengambil sampel dalam 

penelitian sebesar 20% dari jumlah populasi 200 orang, sehingga peneliti menetapkan 

besarnya sampel adalah 20% x 200 =  40 orang. 

 Dalam pengambilan sampel perlu menggunakan suatu teknik yang tepat 

agar dapat didapatkan sampel yang benar-benar mewakili. Teknik pengambilan 

sampel tersebut dinamakan teknik sampling. Sutrisno Hadi (2000: 222) menyebutkan 

beberapa teknik sampling, yakni: 

1. Teknik Random Sampling 
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   Teknik random sampling menggunakan cara pengambilan sampel secara 

pilihan random atau acak tanpa pandang bulu. Suatu sampel disebut sampel 

random jika tiap-tiap individu dalam populasi diberi kesempatan yang sama 

untuk menjadi anggota sampel. 

 Cara-cara yang digunakan untuk random sampling adalah: 

1. Cara Undian 

2. Cara Ordinal 

3. Randominasi dari tabel bilangan random 

2. Teknik Non Random Sampling 

   Dalam teknik non random sampling tidak semua subyek atau individu 

dari populasi mendapat kesempatan yang sama untuk dijadikan anggota 

sampel. Sampel semacam ini disebut sampling insidental, karena dikenakan 

pada individu-individu atau kelompok-kelompok yang dijumpai di tempat 

tersebut. Dengan kata lain, pengambilan sampel dilakukan secara serta merta 

dan sifatnya kebetulan, sehingga dengan sendirinya sampling ini sukar 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah, karena tidak berdasarkan prinsip-

prinsip ilmiah. 

   Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam teknik non random 

sampling, yaitu: 

1. Stratified sampling 

2. Purposive sampling 

3. Quota sampling 

4. Incidental sampling 

5. Proportional sampling 

6. Area sampling 

7. Cluster sampling 

8. Double sampling 

9. Combined sampling 
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   Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah 

Proportional Random Sampling. Proporsional random sampling yaitu 

pengambilan sampel yang dilakukan dengan jalan menetapkan besarnya 

sampel yang akan diambil dari masing-masing kelompok secara proporsional. 

Random sampling yakni pengambilan sampel secara acak agar hasil penelitian 

lebih obyektif. Dalam teknik random sampling setiap anggota populasi 

memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel penelitian. 

Teknik random yang digunakan adalah cara undian. 

   Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan pengambilan sampel dalam 

penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Proporsional sampling dilakukan karena populasi terdiri dari beberapa 

sub dinas.  

Sub Dinas Jumlah Sampel 

Bina Marga & Tata Usaha 70  13 (pembulatan) 

Kebersihan & Tata Kota 21     4 (pembulatan) 

Cipta Karya 34     6 (pembulatan) 

LLAJ 43     8 (pembulatan) 

Pengairan 52     9 (pembulatan) 

Jumlah 220 40 

 

2. Random Sampling yaitu untuk pengambilan sampelnya dilakukan secara 

acak dengan teknik undian. Adapun langkah-langkahnya adalah dari tiap-

tiap bagian yang ada, dibuatkan nomor sejumlah pegawai yang terdapat 

dalam bagian tersebut. Dari tiap-tiap bagian tersebut diambil secara acak 

sejumlah sampel yang telah ditentukan di atas. Kemudian nomor tersebut 

dicocokkan dengan nama pegawai. Pegawai yang sesuai dengan nomor 

tersebut adalah pegawai yang dijadikan responden. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

 

 Kualitas suatu data ditentukan oleh kualitas alat pengambilan data. Jika alat 

pengambilan datanya valid dan reliabel maka datanya juga akan valid dan reliabel. 

Sesuai dengan jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini maka peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dan angket. Untuk lebih 

jelasnya akan diuraikan sebagai berikut: 

 

 

1. Teknik Angket 

a.   Pengertian Angket 

  Suharsimi Arikunto (2002: 128) mengemukakan pendapatnya mengenai 

angket yaitu “Kuesioner/ angket adalah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau 

hal-hal lain yang ia ketahui”. 

  Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa angket adalah suatu daftar 

tertulis yang diajukan kepada sejumlah responden untuk mendapatkan informasi 

mengenai diri responden yang berupa jawaban, tanggapan responden atau hal-hal 

lain yang ingin diketahui oleh seorang peneliti. Dalam penelitian ini angket 

digunakan untuk mengetahui tentang pengaruh lingkungan kerja fisik dan 

pengawasan terhadap efektivitas kerja pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Lalu 

Lintas Angkutan Jalan kabupaten Karanganyar Tahun 2006. 

b.   Macam-Macam Angket 

  Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 128) angket dibedakan menjadi 

beberapa macam tergantung sudut pandangnya. 

  Apabila dipandang dari cara menjawabnya, angket dapat dibedakan menjadi 

2 macam (Suharsimi Arikunto, 2002: 139), yaitu: 

1. Kuesioner terbuka, yang memberikan kesempatan kepada responden untuk 
menjawab dengan kalimatnya. 
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2. Kuesioner tertutup, yang sudah disediakan jawaban sehingga responden 
tinggal memilih. 

 
 Sedangkan apabila dipandang dari bentuk angket atau kuesioner dibedakan 
menjadi 4 bagian, yaitu: 
1. Kuesioner pilihan ganda, yang dimaksud adalah sama dengan kuesioner 

tertutup. 
2. Kuesioner isian, yang dimaksud adalah kuesioner terbuka. 
3. Check-list, sebuah daftar dimana responden memilih dengan membubuhkan 

tanda check (P) pada kolom yang sesuai. 
4. Rating scale (skala bertingkat), yaitu sebuah pertanyaan diikuti oleh kolom-

kolom yang menunjukkan tingkatan, misalnya mulai dari sangat setuju sampai 
dengan setuju. 

 
 Dipandang dari cara menjawab dan bentuk angketnya, dalam penelitian 

macam angket yang digunakan adalah kuesioner tertutup dengan bebtuk check list 

sehingga responden tinggal membubuhkan tanda check pada jawaban yang telah 

disediakan. 

 Adapun alasan peneliti menggunakan teknik angket sebagai alat 

pengumpulan data adalah: 

1. Dalam waktu singkat angket dapat desebarluaskan pada responden sehingga 

menghemat biaya, tenaga dan waktu. 

2. Angket memberi kemudahan dalam proses penggolongan data karena adanya 

keseragaman dan memberikan pertanyaan dan jawaban tersebut sudah dirumuskan 

peneliti. 

3. Unsur subyektivitas peneliti dapat diperkecil kemungkinannya. 

4. Responden mempunyai kebebasan untuk memberi jawabannya. 

5. Setiap responden menerima sejumlah pertanyaan dengan pertanyaan yang sama. 

 Untuk menentukan score atau nilai jawaban angket, digunakan skala Likert. 

Skala Likert merupakan skala yang berisi lima tingkat jawaban mengenai kesetujuan 

responden terhadap pertanyaan yang dikemukakan mendahului opsi jawaban yang 

disediakan. Dalam skala Likert yang asli tingkat kesetujuan responden statemen 

dalam angket dikelompokkan sebagai berikut: 
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1. Sangat setuju 

2. Setuju 

3. Tidak mempunyai pendapat 

4. Tidak setuju 

5. Sangat tidak setuju 

 Dalam penelitian ini peneliti memodifikasi opsi jawaban menjadi 4 (empat) 

tingkat. Memodifikasi terhadap skala Likert ini dimaksud untuk menghilangkan 

kelemahan yang terkandung skala lima tingkat dengan alasan seperti yang 

dikemukakan oleh Sutrisno Hadi (1990: 19) sebagai berikut: 

1) Kategori undecided itu mempunyai arti ganda, bisa diartikan belum dapat 
memutuskan atau memberi jawaban (menurut konsep aslinya) bisa diartikan 
netral, setuju tidak, tidak setuju tidak, bahkan ragu-ragu. Kategori jawaban yang 
ganda arti (multi interprertable) ini tentu saja tidak diharapkan dalam satu 
instrumen. 

2) Tersedianya jawaban yang ditengah itu menimbulkan kecenderungan menjawab 
ke tengah (central tendency effect) terutama bagi mereka yang ragu-ragu atas 
kecenderungan jawabannya ke arah setuju ataukah ke arah tidak setuju. 

3) Maksud kategori jawaban SS-S-TS-STS ialah terutama untuk melihat 
kecenderungan pendapat responden, ke arah setuju ataukah ke arah tidak setuju. 
Jika disediakan kategori jawaban itu akan menghilangkan banyak data sehingga 
mengurangi banyaknya informasi yang dapat dijaring dari para responden. 

 
 Berdasarkan pendapat di atas maka peneliti menghilangkan kategori 

responden yang tidak mempunyai pendapat untuk menghindari adanya responden 

yang bersikap netral yang nantinya menghilangkan banyak data sehingga mengurangi 

informasi yang diperlukan oleh peneliti. Sedangkan cara dalam pelaksanaanya 

adalah: 

1) Setiap pertanyaan atau pernyataan terdapat empat pilihan jawaban. 

2) Dalam menjawab pertanyaan atau pernyataan, responden memilih salah satu dari 

empat alternatif jawaban sesuai dengan yang sesungguhnya dengan cara memberi 

tanda check (ü) pada kolom jawaban yang dipilih. 

3) Score statemen positif diberikan nilai sebagai berikut: 

Jawaban Sangat Setuju Nilai 4 
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Jawaban Setuju Nilai 3 

Jawaban Tidak Setuju Nilai 2 

Jawaban Sangat Tidak Setuju Nilai 1 

4) Score statemen negatif diberikan nilai sebagai berikut: 

Jawaban Sangat Setuju Nilai 1 

Jawaban Setuju Nilai 2 

Jawaban Tidak Setuju Nilai 3 

Jawaban Sangat Tidak Setuju Nilai 4 

  Alasan digunakannya angket sebagai instrumen pengumpul data adalah: 

1) Dalam waktu yang singkat dapat disebarluaskan kepada responden, maka akan 

dapat menghemat biaya, tenaga dan waktu. 

2) Memberikan kemudahan dalam proses pengolahan data karena adanya 

keseragaman dalam memberikan pertanyaan dan jawaban. 

3) Dalam angket unsur subyektivitas peneliti dapat diperkecil 

4) Dengan angket responden mempunyai kebebasan untuk memberikan kesaksian. 

5) Setiap responden menerima beberapa pertanyaan. 

6) Setiap responden diberikan pertanyaan yang sama. 

  Variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi sub variabel dan selanjutnya 

dijabarkan lagi menjadi komponen-komponen yang dapat diukur. Komponen-

komponen ini dijadikan sebagai titik tolak menyusun pertanyaan yang akan dijawab 

oleh responden. 

  Dalam penelitian ini angket digunakan untuk mengukur variabel dari 

lingkungan kerja fisik, pengawasan dan efektivitas kerja pegawai pada Dinas 

Pekerjaan Umum dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Karanganyar. 

c.   Langkah-Langkah Menyusun Angket 

1) Menentukan Tujuan Pembuatan Angket 

   Tujuan menyusun angket adalah untuk memperoleh data tentang 

pengaruh lingkungan kerja fisik dan pengawasan terhadap efektivitas kerja 
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pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Lalu Lintas Angkutan Jalan 

Kabupaten Karanganyar. 

2) Menyusun Matrik Spesifikasi Data 

Matrik ini merupakan penjabaran dari aspek-aspek yang akan diukur 
yang berguna untuk melihat atau memperjelas permasalahan yang akan 
dituangkan dalam angket. Isi dari matrik ini harus sesuai dan mengarah pada 
rumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Adapun isi dari matrik 
spesifikasi data ini antara lain batasan dari konsep yang diteliti, variabel-
variabel, serta indikator-indikator yang perlu diidentifikasi dan diukur. 

3) Menyusun pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan variabel yang akan 

diteliti 

  Pertanyaan yang diajukan harus sesuai dengan aspek-aspek yang 
tertuang dalam matriks. Pedoman penilaian jawaban masing-masing 
pertanyaan yang diajukan dengan menggunakan skala Likert. 

4) Menyusun urutan pertanyaan. 

5) Membuat format angket dan petunjuk pengisiannya 

 Pedoman atau petunjuk pengisian angket merupakan penjelasan tentang 
cara pengisian angket kepada responden, sehingga diharapkan tidak terjadi 
keraguan dan kekeliruan dalam mengisi angket. Oleh karena itu petunjuk 
pengisian angket sebaiknya dibuat dengan bahas yang sederhana dan mudah 
dipahami. 

6) Membuat surat pengantar 

 Surat pengantar dibuat dengan maksud agar responden bersedia untuk 
mempelajari dan mengisi angket yang telah diberikan peneliti sesuai dengan 
waktu yang diharapkan oleh peneliti dan kesediaan responden untuk 
mengembalikan angket tersebut pada waktu yang telah ditentukan. Untuk 
merealisasikan maksud tersebut maka isi dan bahasa surat pengantar harus 
jelas dan mudah dimengerti. 

7) Mengadakan Uji Coba Angket 

   Uji coba dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Lalu Lintas Angkutan 

Jalan Kabupaten Karanganyar dengan mengambil 10 (sepuluh) pegawai 

sebagai sampel. Adapun responden yang diambil tersebut tidak termasuk/ 

tidak berada dalam lingkup populasi. Tujuan dilakukan uji coba angket adalah 

untuk mengetahui apakah angket tersebut telah memenuhi syarat validitas dan 
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reliabilitas sebagai alat ukur atau instrumen. Selain itu untuk mengetahui letak 

kelemahan angket serta hal-hal yang mungkin dapat mempersulit responden 

untuk menjawab pertanyaan dalam angket. 

Untuk mengetahui validitas dan reliabilitas angket, maka perlu menggunakan alat 
ukur berikut ini : 

a) Validitas Angket 

    Validitas angket suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kevalidan dan kesahihan angket. Angket dikatakan valid apabila mampu 

mengukur dan mengungkapkan data secara tepat. Teknik yang dipakai 

untuk mengetahui validitas angket menggunakan rumus korelasi Product 

Moment dari Pearson. 

    
( )( )

( ){ } ( ){ }2Y2YN2X2XN

YXXYN
xyr

S-SS-S

SS-S
=  

rxy     = Koefisien korelasi antara X dan Y 

X    = Skor rata-rata dari X 

Y = Skor rata-rata dari Y 

XY = Skor perkalian X dan Y 

X2 = Jumlah kuadrat X 

Y2 = Jumlah kuadrat Y 

N = Jumlah responden                       

( Suharsimi Arikunto, 2002: 146 ) 

Dari perhitungan kemudian dibandingkan angka kritik dari tabel korelasi 
nilai r dengan taraf signifikan 5% dengan kriteria pengujian valid apabila 
rhitung > rtabel atau tidak valid apabila rhitung < rtabel. 

b) Reliabilitas Angket 

 Reliabilitas suatu angket ditunjukkan dengan keajegan hasil 
penelitian bila alat tersebut dikenakan pada kelompok yang sama meskipun 
saat yang berbeda. Untuk mengetahui mengenai reliabilitas angket digunakan 
rumus alpha, yaitu: 
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Keterangan : 

 r11 =  Reliabilitas Instrumen yang dicari 
  k =  Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

 2
i

Σα  =  Jumlah Varian butir 

 2
tα  =  Varian total 

 (Suharsimi arikunto, 2002: 171) 

   Adapun langkah-langkah menggunakan rumus alpha adalah sebagai 

berikut: 

(1) Mencari varian tiap-tiap item 

(2) Mencari jumlah varian total 

(3) Mencari varian total 

(4) Memasukkan dalam rumus Alpha 

(5) Mengkonsultasikan hasil nomor (4) dengan tabel Product Moment 

(6) Revisi angket. Angket hasil uji coba angket, dijadikan dasar untuk 

revisi apabila ternyata terdapat item yang tidak valid atau reliabel. 

(7) Memperbanyak angket sejumlah responden yang menjadi anggota 

sampel. 

(8) Menggunakan angket sebagai pengumpul data. 

Setelah harga r11 diperoleh kemudian dibandingkan dengan harga r tabel.    
Jika r hitung lebih kecil daripada instrumen r tabel berarti instrumen tidak reliabel. 

Sebagai batas koefisien reabilitas adalah sebagai berikut : 

 Sampai 0.20 = Korelasi yang rendah sekali 

 0.20 sampai  0.40 = Korelasi yang rendah tetapi ada 

 0.40 sampai 0.70 = Korelasi yang sedang 

 0.70 sampai 0.90 = Korelasi yang tinggi 

 0.90 sampai 1.00 = Korelasi yang tinggi sekali. 

           (Winarno Surakhmad, 1994 : 302) 
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Adapun langkah kerja yang dilakukan untuk mencari reliabilitas instrumen 
adalah sebagai berikut : 

a. Menyusun tabel hasil try out angket 

b. Mencari varians setiap butir soal 

c. Mencari jumlah varians butir soal 

d. Mencari varians total 

e. Memasukkan dalam rumus alpha 

f. Mengkonsultasikan hasil no. 5 dengan tabel r (tabel product moment) 

8) Revisi angket 

 Setelah angket diujicobakan maka hasilnya dijadikan dasar untuk revisi 
angket. Revisi dilakukan dengan cara menghilangkan item-item pertanyaan 
yang tidak valid atau tidak reliabel. 

9) Memperbanyak angket 

 Angket yang telah direvisi dan telah diyakini valid dan reliabel, 
kemudian diperbanyak sesuai dengan jumlah kebutuhan yang akan disebarkan 
kepada responden pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Lalu Lintas Angkutan 
Jalan Kabupaten Karanganyar. 

Adapun keuntungan dan kelemahan penggunaan angket/ kuesioner menurut 
Suharsimi Arikunto (1993 : 40) adalah sebagai berikut : 

Keuntungan Angket : 

1. Tidak memerlukan hadirnya peneliti 
2. Dapat dibagikan secara serentak kepada responden 
3. Dapat dijawab oleh responden menurut kecepatannya masing-masing, dan 

menurut waktu senggang mereka 
4. Dapat dibiat anonim sehingga responden bebas, jujur dan tidak malu-malu 

menjawab 
5. Dapat dibuat estándar sehingga bagi semua responden dapat diberi 

pertanyaan yang benar-benar sama. 
Kelemahan Angket : 

1. Responden sering tidak teliti dalam menjawab 
2. Seringkali sukar dicari validitasnya 
3. Walaupun dibuat anonim, kadang-kadang responden dengan sengaja 

memberikan jawaban yang tidak betul atau tidak jujur 
4. Seringkali tidak kembali, terutama jika dikirim lewat pos 
5. Waktu pengembaliannya tidak bersama-sama bahkan kadang-kadang ada 

yang terlalu lama sehingga terlambat. 
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2. Dokumentasi 

 Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

melakukan pengamatan dari catatan/ dokumen atau arsip yang ada hubungannya 

dengan masalah yang diteliti. Suharsimi Arikunto (1996 : 324 ) mengemukakan: “ 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal – hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, ledger, agenda 

dan sebagainya.’’ 

 Metode dokumentasi merupakan metode yang sangat penting karena dalam 

metode ini peneliti dapat mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian di 

Dinas Pekerjaan Umum dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Karanganyar. 

Dari teknik pengumpulan data berupa dokumentasi ini di peroleh data yang berupa 

dokumen-dokumen. 

 Jadi metode dokumentasi dapat dipandang sebagai metode untuk 

memperoleh data dengan jalan menggunakan sumber-sumber yang berwujud bukti 

tertulis. Metode dokumentasi sebagai sumber pendukung dalam penelitian ini 

digunakan untuk memperoleh data tentang jumlah pegawai, bagian-bagian organisasi 

dan keterangan lain yang diperlukan. Alasan digunakannya teknik dokumentasi 

sebagai alat pengumpul data adalah: 

a. Lebih mudah mendapatkan data, karena sudah tersedia dan menghemat biaya 

b. Data yang diperlukan dapat dipercaya dan mudah menggunakannya 

c. Pada waktu yang relatif singkat dapat diperoleh data yang diinginkan 

d. Data dapat dilihat kembali jika diperlukan 

 

 

 

 

E. Teknik Analisis Data 
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 Dari data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dalam rangka pengujian 

hipotesis dan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan. Adapun teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi ganda. “Regresi ganda 

(multiple regression) adalah suatu perluasan dari teknik regresi apabila terdapat lebih 

dari satu variabel bebas untuk mengadakan prediksi terhadap variabel terikat”. 

(Suharsimi Arikunto, 2002: 284) 

 Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa regresi ganda merupakan 

analisis tentang pengaruh atau hubungan antara satu variabel dependen dengan dua 

variabel independen. Dalam penelitian yang menjadi variabel bebas adalah 

Lingkungan kerja fisik (X1) dan pengawasan (X2) sedangkan yang menjadi variabel 

terikatnya adalah efektivitas kerja (Y). 

 Adapun langkah-langkah analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Menyusun tabulasi data 

Yaitu data yang telah diperoleh kemudian disusun kedalam tabel – tabel untuk 

memudahkan dalam penghitungan. 

2. Uji  Prasyarat dengan menggunakan: 

a.  Uji normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang dianalisis 

mempunyai sebaran yang normal atau tidak. Pengujian normalitas digunakan uji 

chi kuadrat dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Menentukan kelas interval 

2. Mencari frekuensi yang diharapkan 

3. Mencari X2 dengan rumus: 

2c =
( )å ú

û

ù
ê
ë

é -
fh

fhfo 2

 

         Keterangan : 
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        2c   = Harga chi kuadrat  

         Fo  = Frekuensi yang diperoleh dari hasil observasi 

         Fh  = frekuensi yang diharapkan                            (Sutrisno Hadi, 2000: 

317) 

           Apabila harga 2c hitung < 2c tabel, maka data yang diperoleh berdistribusi 

normal sebaliknya apabila 2c  hitung > c  tabel, maka data data yang diperoleh tidak 

berdistribusi normal. 

 b.  Uji linieritas X1 terhadap Y dicari dengan rumus: 

a) JK (E) = å å ú
û

ù
ê
ë

é S
N
Y)(

 - Y X
2

2
1  

b) JK (TC = JK (S) – JK (E) 

c) dk (TC) = k – 2 

d) dk (E) = N – k 

e) RJK (TC) = 
(TC)dk 

(TC)JK
 

f) RJK (E) = 
(E)dk 

(E)JK
 

g) Fhit  = 
)(

)(

ERJK

TCRJK
 

(Sudjana, 1996: 17-18) 

 c.  Untuk uji linieritas variabel X2 terhadap Y dapat digunakan rumus yang sama, 

hanya variabel X1 dan n1 diganti X2 dan n2. 

      Jika F  hitung < F tabel maka model linier yang diambil benar-benar 
cocok, tetapi apabila f hitung > maka model linier yang diambil tidak cocok. 

d.   Uji indepedensi 

Rumus yang digunakan untuk uji indepedensi antara X1 dan X2 adalah rumus 

korelasi product moment dari Karl Pearson sebagai berikut: 
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      Keterangan : 

      rx1x2  = koefisien antara X1 dan X2 
      X1     = variabel komunikasi dua arah guru-siswa 
      X2     = variabel motivasi belajar 
      N     = jumlah subjek penelitian                 (Sudjana, 2001 : 47) 
 

Apabila r hitung <r tabel, maka dapat dikatakan variabel tersebut independen, 

sebaliknya apabila r hitung >r tabel maka dapat dikatakan variabel tersebut 

dependent. 

3.   Uji Hipotesis 

 Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui hipotesis yang diterima atau 

ditolak. Adapun langkah-langkah uji hipotesis sebagai berikut: 

a.  Pengujian Hipotesis pertama dan kedua  

      Untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel tersebut maka digunakan 

uji statistik koefisien product moment Karl Pearson dengan rumus sebagai 

berikut:  

              rxy =    
( ) ( )( )

( ){ } ( ){ }å åå å
ååå

--

-
2222 YYNXXN

YXXY
 

              Dimana : 
 

 rxy   = koefisien korelasi antara variabel X dan Y  
             X    = skor butir item 
             Y2    = skor total 
             N    = jumlah subjek                                 (Suharsimi Arikunto, 1996 :254) 
 

Apabila r hitung > r tabel, maka terdapat hubungan yang signifikan antar x  dan y 

sebaliknya jika r hitung < r tabel maka tidak terdapat hubungan yang signifikan  

antara x dan y. 

     b.    Pengujian hipotesis ketiga 
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 Untuk menguji hipotesis ketiga  digunakan teknik analisis korelasi dan regresi 

ganda dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1) Menentukan koefisien korelasi ganda  

            Koefisien korelasi antara x1 dan x2 dengan y dihitung  dengan rumus: 

     RY12 =  
åU

US+S
2

2211 xayxa
 

 Dimana Ry(12) = koefisien anatar kriterium, prestasi belajar siswa  (y)     

dengan Penggunaan media pembelajaran (x1) dan Motivasi 

belajar siswa(x2) 

       a1 =  Koefisien prediktor (x1) 
       a2 =  Koefisien prediktor (x2) 
       x1y =  Jumlah produk antara x2 dan y 
       x2y     =  Jumlah produk antara x2 dan y 
       y2 =  Jumlah kuadrat kriterium y 
                    (Sutrisno Hadi, 1990 : 33) 

 

2) Uji Keberartian korelasi ganda dengan uji F untuk menetukan signifikan 

atau tidaknya korelasi. 

F= ( )( )11
/

2

2

--- knR
kR

 

                    (Sudjana,1996 : 108 

          Keterangan : 

       F = Harga F garis regresi 

       R = Koeffisien korelasi ganda 

       k = Banyaknya peubah bebas 

       n = Ukuran sampel 

Uji signifikan dimaksudkan untuk meyakinkan diri apakah regresi (berbebtuk 

linier) yang dapat berdasarkan penelitian ada artinya bila dipakai untuk membuat 

kesimpulan mengenai peraturan sejumlah variabel yang sedang dipelajari 

(Sudjana, 1991: 75). 
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4.    Menghitung persamaan regresi linear multiple, yang dirumuskan dengan: 

       (Sudjana, 1996:348) 

22110
ˆ C+C+=U aaa  

      Dimana : 

       Û     = nilai kriterium yang dicari 

       a0     = bilangan konstanta 

       a1     = koefisien prediktor 1 

       a2     = koefisien prediktor 2 

       X1    = Prediktor 1 

       X2    = Prediktor 2 

      Adapun rumus untuk menghitung koefisien – koefisien a0, a1, dan a2 dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus: 

 22110
ˆ XaXaYa --=  
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                                                                                                 (Sudjana, 1996 : 349) 

      Persamaan regresi linier multipel ini digunakan untuk meramalkan naiknya 

kriterium (y) dalam setiap kenaikan satu unit prediktor X. 

5.   Menghitung besarnya sumbangan relatif ( SR ) dan sumbangan Efektif ( SE ) 

a. Sumbangan relatif dalam persen atau SR% tiap prediktor, adalah : 

      Prediktor  X1:SR%    = %10011 ´å
egRJK

yxa
  

      Prediktor  X2 :SR%   = %100
Re

22 ´å
gJK

yxa
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Sumbangan relatif (SR) diperlukan untuk mengetahui berara besar sumbangan 

masing-masing prediktor X terhadap kriterium Y. 

 

b. Sumbangan efektif dalam persen atau SE% tiap prediktor, adalah: 

SE % X1   = SR % X1 x R2 

SE % X2    = SR % X2 x R2 

Dimana R2 = 
å
+

2
2211

y
yxayxa

 

Sumbangan efektif  (SE) diperlukan untuk mengetahui berapa besar 

sumbangan murni yang diberikan masing-masing prediktor. 

                                                                        (Sutrisno Hadi, 1995 : 42-45) 

 

 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data 

 Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik dan 

Pengawasan Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum dan 

Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Karanganyar Tahun 2006” terdapat tiga 

variabel, dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Adapun variabel-variabel 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Lingkungan Kerja Fisik, sebagai variabel bebas pertama (X1) 

2. Pengawasan, sebagai variabel bebas kedua (X2) 

3. Efektivitas Kerja Pegawai, sebagai variabel terikat (Y) 
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 Sebelum angket digunakan sebagai instrumen penelitian, terlebih dahulu 

dilakukan try out kepada 10 orang responden diluar sampel. Try out tersebut 

digunakan untuk mengetahui item-item yang tidak memenuhi syarat validitas dan 

reliabilitas angket sebagai instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, terdapat 9 item 

soal yang tidak valid, yaitu: 3 item dari variabel lingkungan kerja fisik, 3 item dari 

variabel pengawasan dan 3 item dari variabel efektivitas kerja pegawai. Kesembilan 

item tersebut tidak digunakan karena sudah diwakili oleh item lain. 

 Setelah diadakan pengumpulan data melalui angket dan melalui proses 

tabulasi data lingkungan kerja fisik sebagai variabel X1 dan pengawasan sebagai 

variabel X2 serta efektivitas kerja pegawai sebagai variabel Y, maka peneliti 

mengemukakan deskripsi data sebagai berikut: 

 

1. Lingkungan Kerja Fisik 

 Lingkungan Kerja Fisik merupakan variabel bebas pertama (X1) dalam 

penelitian ini. Dari data yang didapat melalui penyebaran angket kepada 40 

responden, dapat diperoleh nilai tertinggi 71, nilai terendah 48 dan nilai rata-ratanya 

adalah 59,93. Jika nilai variabel lingkungan kerja fisik dihitung dalam persen, maka 

nilai tertinggi lingkungan kerja fisik = jumlah item x skor tertinggi jawaban sehingga 

hasilnya adalah 20 x 4 = 80, dengan jumlah responden sebanyak 40 pegawai maka 

diperoleh nilai tertinggi 80 x 40 = 3200. Jumlah nilai variabel lingkungan kerja fisik 

berdasarkan pengumpulan data yang telah dilakukan adalah ∑X1 = 2397. Dengan 

demikian tingkat lingkungan kerja fisik pada pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan 

Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Karanganyar adalah 2397 : 3200 = 0, 75 atau 

sebesar 75%. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 19 

 

2. Pengawasan 

 Pengawasan merupakan variabel bebas kedua (X2) dalam penelitian ini. Data 

mengenai pengawasan diperoleh dengan menggunakan angket yang disebarkan 
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kepada 40 responden. Setelah melalui tabulasi data maka diperoleh nilai tertinggi 

adalah 52, nilai terendah 35 dan nilai rata- ratanya adalah 44,20. Jika variabel 

pengawasan dihitung dalam persen, maka nilai tertinggi pengawasan adalah 15 x 4 = 

60, dengan jumlah responden sebanyak 40 pegawai maka diperoleh nilai tertinggi 60 

x 40 = 2400. Jumlah nilai variabel pengawasan berdasarkan pengumpulan data yang 

telah dilakukan adalah ∑X2 = 1768. Dengan demikian tingkat pengawasan pada 

pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Lalu Lintas Angkutan Jaan Kabupaten 

Karanganyar adalah 1768 : 2400 = 0,74 atau sebesar 74%. Data selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 20 

 

3. Efektivitas Kerja Pegawai 

 Efektivitas Kerja Pegawai merupakan variabel terikat (Y) dalam penelitian 

ini. Data mengenai efektivitas kerja pegawai diperoleh dengan menggunakan angket 

yang disebar kepada 40 responden. Setelah melalui tabulasi data, maka dapat 

diperoleh nilai tertinggi 53, nilai terendah 40 dan nilai rata-ratanya adalah 47,40. Jika 

nilai variabel efektivitas kerja pegawai dihitung dalam persen, maka nilai tertinggi 

efektivitas kerja pegawai adalah jumlah item x skor tertinggi jawaban sehingga 

hasilnya 16 x 4 = 64, dengan jumlah responden sebanyak 40 pegawai, maka diperoleh 

nilai tertinggi 64 x 40 = 2560. Jumlah nilai variabel efektivitas kerja pegawai 

berdasarkan pengumpulan data yang telah dilakukan adalah ∑Y = 1896. Dengan 

demikian efektivitas kerja pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Lalu Lintas 

Angkutan Jalan Kabupaten Karanganyar adalah 1896 : 2560 = 0,74 atau sebesar 74%. 

Data selengkapnya pada lampiran 21. 

 

B. Pengujian Persyaratan Analisis Data 

 Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi ganda karena variabel yang 

diteliti lebih dari dua variabel (dua variabel X dan satu variabel Y). Syarat analisis 

data dengan menggunakan regresi ganda adalah: 
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a. Populasi harus berdistribusi normal. 

b. Uji linier regresi harus menunjukkan kelinierannya. 

c. Tidak terdapat hubungan yang berarti diantara variabel-variabel bebasnya. 

 Hasil uji persyaratan analisis data yang telah dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Uji Normalitas Untuk Setiap Variabel 

a. Uji Normalitas Variabel Lingkungan Kerja Fisik (X1) 

  Dari perhitungan dengan rumus chi kuadrat diperoleh c2
hitung=2,626 (lampiran 

27). Pada taraf signifikansi 5% diperoleh c2
tabel = 11,07. Karena c2

hitung lebih kecil 

dari c2
tabel atau 2,626 < 11,07 maka dapat dinyatakan bahwa sampel yang diambil 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

b. Uji Normalitas Variabel Pengawasan (X2) 

  Dari hasil perhitungan dengan rumus chi kuadrat diperoleh harga 

c2
hitung=2,521 (lampiran 28). Pada taraf signifikansi 5% diperoleh c2

tabel=11,07. 

Oleh karena c2
hitung lebih kecil dari c2

tabel atau 2, 521 < 11,07, maka dapat 

dinyatakan bahwa sampel yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal. 

c. Uji Normalitas Variabel Efektivitas Kerja Pegawai (Y) 

  Dari hasil perhitungan dengan rumus chi kuadrat diperoleh harga c2 
hitung = 

3,613 (lampiran 29). Pada taraf signifikansi 5% diperoleh c2 
tabel = 11,07. Oleh 

karena c2 
hitung lebih kecil dari c2 

tabel atau 3,613 < 11,07, maka dapat dinyatakan 

bahwa sampel yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

 
2. Uji Linieritas X1 Terhadap Y dan X2 Terhadap Y 

a. Uji Linieritas X1 Terhadap Y 

  Setelah dibuat tabel kerja (lampiran 30) dan dilakukan perhitungan dengan 

rumus (lampiran 32), maka diperoleh harga-harga sebagai berikut: 

a). JK (G)  : 335,367 
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b). JK (TC) : 197, 081 

c). df (TC)  : 18 

d). df (G)  : 20 

e). RJK (TC) : 10,949 

f). RJK (G) : 16, 7683 

g). Fhit  : 0,65 

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa Fhitung = 0,65. Harga ini 

dikonsultasikan dengan Ftabel pada taraf signifikansi 5% dengan dk pembilang 18 

dan dk penyebut 20 diperoleh sebesar 2,12. Karena Fhitung < Ftabel atau 0, 65 < 

2,12, maka dapat dinyatakan bahwa X1 linier terhadap Y. 

b. Uji Linieritas X2 Terhadap Y 

 Setelah dibuat tabel kerja (lampiran 33) dan dilakukan perhitungan dengan 

rumus (lampiran 35), maka diperoleh harga-harga sebagai berikut: 

a). JK (G)  : 415,9083 

b). JK (TC) : 104, 0193 

c). df (TC)  : 12 

d). df (G)  : 26 

e). RJK (TC) : 8,6683 

f). RJK (G) : 16,0349 

g). Fhit  : 0,54 

 Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa Fhitung = 0,54. Harga ini 

dikonsultasikan dengan Ftabel pada taraf signifikansi 5% dengan dk pembilang 12 

dan dk penyebut 26 diperoleh sebesar 2,15. Karena Fhitung < Ftabel atau 0,54 < 2,15, 

maka dapat dinyatakan bahwa X2 linier terhadap Y. 

 

3. Uji Independensi X1 dan X2  

 Sesuai dengan rumus yang terdapat pada lampiran , dari perhitungan yang 

telah dilakukan (lampiran 36), diperoleh hasil sebagai berikut: r hitung = 0,298. Dengan 

sampel sebanyak 40 responden dan taraf signifikansi sebesar 5%, maka diperoleh rtabel 
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= 0,312. Karena r hitung lebih kecil r tabel atau 0,298 < 0,312. Dengan demikian dapat 

dinyatakan bahwa antara variabel X1 dan X2 menunjukkan tidak ada hubungan yang 

berarti. 

 

C. Pengujian Hipotesis 

 

 Pengujian hipotesis merupakan langkah untuk menguji hipotesis yang telah 

dirumuskan. Adapun langkah-langkah dari pengujian hipotesis ini adalah: analisis 

data, penafsiran pengujian hipotesis dan kesimpulan pengujian hipotesis. 

 Pembahasan dari masing-masing langkah tersebut adalah sebagai berikut: 

 

1. Analisis Data 

a. Tabulasi Data 

  Sebagai langkah awal dari analisis data adalah terlebih dahulu membuat 

tabulasi data Lingkungan Kerja Fisik (X1), Pengawasan (X2) dan Efektivitas 

Kerja Pegawai (Y) seperti yang ada pada lampiran . Dari hasil perhitungan 

diperoleh harga-harga (lampiran 24): 

N : 40  ∑X2
2 : 78702 

∑X1 : 2397  ∑Y2 : 90574 

∑X2 : 1768  ∑X1Y : 114131 

∑Y : 1896  ∑X2Y : 84122 

∑X1
2 : 145179    ∑X1X2 : 106223 

Setelah dilakukan tabulasi data mengenai variabel-variabel yang terdapat dalam 

penelitian, langkah selanjutnya adalah menghitung koefisien korelasi sederhana. 

b. Menghitung Koefisien Korelasi Sederhana X1 Terhadap Y dan X2 Terhadap Y. 

1) Koefisien Korelasi X1 Terhadap Y 

Sesuai dengan langkah yang ada dan rumus yang telah ditetapkan 

(lampiran37) diperoleh: 
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ry1 : 0,493 

ry tabel : 0,312 

Dari hasil perhitungan diperoleh ry1 = 0,493. Hasil tersebut dikonsultasikan 

dengan ry tabel = 0,312 dengan N = 40 pada taraf signifikansi 5%. Karena ry1 > 

rytabel atau 0,493 > 0,312, menunjukkan bahwa variabel X1 terhadap Y ada 

hubungan yang berarti. Jadi ada hubungan yang signifikan antara X1 Terhadap 

Y. 

2) Koefisien Korelasi X2 Terhadap Y 

Sesuai dengan langkah yang ada dan rumus yang telah ditetapkan 

(lampiran38) diperoleh: 

ry2 : 0,510 

ry tabel : 0,312 

Dari hasil perhitungan diperoleh ry2 = 0,510. Hasil tersebut dikonsultasikan 

dengan ry tabel = 0,312 dengan N = 40 pada taraf signifikansi 5%. Karena ry2 > 

rytabel atau 0,510 > 0,312, menunjukkan bahwa variabel X2 terhadap Y ada 

hubungan yang berarti. Jadi ada hubungan yang signifikan antara X2 Terhadap 

Y. 

c. Menghitung Koefisien Korelasi Multipel X1 dan X2 Terhadap Y 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh harga ry(1,2) = 0,6226 (lampiran 39) dan untuk 

menguji keberartian koefisien korelasi dilakukan uji F dan diperoleh Freg= 11,710. 

Pada taraf signifikansi 5% dengan dk pembilang = 2 dan dk penyebut = 37 

diperoleh harga Ftabel sebesar 3,15. Karena Fhitung > Ftabel atau 11,71 > 3,15 maka 

hipotesis alternatif diterima yaitu ada pengaruh yang signifikan antara X1 dan X2 

secara bersama-sama terhadap Y. 

d. Uji Signifikansi Antara Kriterium Dengan Prediktor-prediktornya 

Dari perhitungan yang telah dilakukan (lampiran 40) dapat dikatakan bahwa 

koefisien korelasi antara variabel bebas dengan kriterium (R2) adalah 0,3876. Dari 

harga-harga tersebut setelah dimasukkan ke dalam rumus, diperoleh nilai 

Fhitung=11,709. Hasil tersebut dikonsultasikan dengan nilai Ftabel = 3,15 dengan dk 
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= 2 lawan 37 dan taraf signifikansi 5%. Karena Fhitung > Ftabel atau 11,709 > 3,15, 

maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara X1 dan 

X2 secara bersama-sama terhadap Y. Dan jika kita lihat R2 = 0,3876, maka berarti 

bahwa lingkungan kerja fisik (X1) dan Pengawasan (X2) memberikan pengaruh 

terhadap efektivitas kerja pegawai (Y) sebesar 38,76%, adapun sisanya 61,24% 

dipengaruhi oleh variabel-variabel yang tidak tercakup dalam penelitian ini. 

e. Menghitung Persamaan Garis Regresi Linier Multipel 

Langkah pertama membuat tabel pembantu perhitungan persamaan regresi linier 

multipel seperti terlihat pada lampiran. Kemudian dilakukan perhitungan sesuai 

dengan rumus seperti pada lampiran dan. Dari hasil perhitungan (lampiran 42) 

diperoleh persamaan sebagai berikut:Õ = 12,436 + 0,253 X1 + 0,448 X2 , dapat 

dijelaskan bahwa rata-rata efektivitas kerja pegawai akan meningkat atau 

menurun sebesar 0,253 untuk setiap peningkatan atau penurunan satu unit 

lingkungan kerja fisik (X1) dan akan meningkat atau menurun sebesar 0,448 

untuk setiap peningkatan atau penurunan satu unit pengawasan (X2). 

 

f. Menghitung Sumbangan Relatif dan Sumbangan Efektif X1 dan X2 Terhadap Y 

Dari perhitungan yang telah dilakukan (lampiran 43), dapat diketahui bahwa: 

1. Sumbangan Relatif Lingkungan Kerja Fisik (X1) terhadap efektivitas kerja 

pegawai (Y) sebesar 47,69%. Sumbangan relatif pengawasan (X2) terhadap 

efektivitas kerja pegawai (Y) sebesar 52,31%. 

2. Sumbangan efektif Lingkungan Kerja Fisik (X1) terhadap efektivitas kerja 

pegawai (Y) sebesar 18,48%. Sumbangan efektif pengawasan (X2) terhadap 

efektivitas kerja pegawai (Y) sebesar 20,28%. 

3. Setelah sumbangan masing-masing variabel diketahui, dapat dinyatakan 

bahwa lingkungan kerja fisik dan pengawasan secara bersama-sama dapat 

mempengaruhi efektivitas kerja pegawai. Persentase sumbangan yang 

diberikan oleh lingkungan kerja fisik lebih kecil daripada sumbangan yang 

diberikan oleh pengawasan. 
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2. Penafsiran Pengujian Hipotesis 

 Setelah dilakukan analisis data untuk pengujian hipotesis, selanjutnya 

dilakukan penafsiran pengujian hipotesis. Penafsiran terhadap regresi linier hanya 

dapat dipertanggungjawabkan bila Freg yang diperoleh berarti atau signifikan. 

Penafsiran hipotesis dapat dilakukan sebagai berikut: 

a. Korelasi Sederhana X1 Terhadap Y 

  Dari Pengujian hasil analisis data, untuk mengetahui keberartian lingkungan 

kerja fisik (X1) terhadap efektivitas kerja pegawai (Y) diperoleh nilai r hitung 

sebesar 0,493. Sedangkan pada taraf signifikan 5%, N = 40 responden diperoleh 

rtabel = 0,312. Dengan demikian maka r hitung lebih besar dari r tabel atau 0,493 > 

0,312, sehingga dapat ditafsirkan bahwa pengaruh lingkungan kerja fisik terhadap 

efektivitas kerja pegawai adalah signifikan. Besar sumbangan relatif lingkungan 

kerja fisik terhadap efektivitas kerja pegawai adalah sebesar 47,69% dan 

sumbangan efektifnya sebesar 18,48%. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan 

kerja fisik dalam mempengaruhi efektivitas kerja pegawai tidak mutlak karena 

masih banyak faktor lain yang berpengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai 

yang tidak tercakup dalam penelitian ini. 

b. Korelasi Sederhana X2 Terhadap Y 

  Dari Pengujian hasil analisis data, untuk mengetahui keberartian 

Pengawasan (X2) terhadap efektivitas kerja pegawai (Y) diperoleh nilai rhitung 

sebesar 0,510. Sedangkan pada taraf signifikan 5%, N = 40 responden diperoleh 

rtabel = 0,312. Dengan demikian maka rhitung lebih besar dari rtabel atau 0,510 > 

0,312, sehingga dapat ditafsirkan bahwa pengaruh pengawasan terhadap 

efektivitas kerja pegawai adalah signifikan. Besar sumbangan relatif pengawasan 

terhadap efektivitas kerja pegawai adalah sebesar 52,31% dan sumbangan 

efektifnya sebesar 20,28%. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dalam 

mempengaruhi efektivitas kerja pegawai tidak mutlak karena masih banyak faktor 
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lain yang berpengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai yang tidak tercakup 

dalam penelitian ini. 

c. Korelasi Multipel X1 dan X2 Terhadap Y 

 Dari hasil perhitungan korelasi antara X1 dan X2 terhadap Y diperoleh Fhitung 

sebesar 11,709 sedangkan Ftabel sebesar 3,15 dengan dk = 2 lawan 37 dan taraf 

signifikansi 5% . Karena Fhitung > Ftabel atau 11,709 > 3,15. Oleh karena itu dapat 

ditafsirkan bahwa pengaruh lingkungan kerja fisik dan pengawasan terhadap 

efektivitas kerja pegawai adalah signifikan. Ini berarti bahwa lingkungan kerja 

fisik dan pengawasan mempengaruhi efektivitas kerja pegawai secara bersama-

sama. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai R2 adalah sebesar 0,3876, hal 

ini berarti lingkungan kerja fisik dan pengawasan secara bersama-sama mampu 

menjelaskan efektivitas kerja pegawai sebesar 38,76% dan selebihnya sebesar 

61,24% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 

d. Persamaan Garis Regresi Linier Multipel 

 Berdasarkan persamaan garis linier multipel yang diperoleh, yaitu Õ = 

12,436 + 0,253 X1 + 0,448 X2 dapat dijelaskan bahwa rata-rata efektivitas kerja 

pegawai akan meningkat atau menurun sebesar 0,253 untuk setiap peningkatan 

atau penurunan satu unit lingkungan kerja fisik (X1) dan akan meningkat atau 

menurun sebesar 0,448 untuk setiap peningkatan atau penurunan satu unit 

pengawasan (X2). 

 

3. Kesimpulan Pengujian Hipotesis 

 Dari hasil analisis data untuk menguji hipotesis dan berdasarkan 

penafsirannya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Hipotesis 1 

 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diperoleh nilai rhitung > rtabel atau 

0,493 > 0,312 sehingga Ha diterima dan Ho ditolak pada taraf signifikansi 5%. 

Jadi hipotesis pertama yang berbunyi “Ada pengaruh yang signifikan antara 

lingkungan kerja fisik dengan efektivitas kerja pegawai pada Dinas Pekejaan 
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Umum dan Lalu Lintas angkutan Jalan Kabupaten Karanganyar Tahun 2006” 

dapat diterima. 

b. Hipotesis 2 

 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diperoleh nilai rhitung > rtabel atau 

0,510 > 0,312 sehingga Ha diterima dan Ho ditolak pada taraf signifikansi 5%. 

Jadi hipotesis kedua yang berbunyi “Ada pengaruh yang signifikan antara 

pengawasan dengan efektivitas kerja pegawai pada Dinas Pekejaan Umum dan 

Lalu Lintas angkutan Jalan Kabupaten Karanganyar Tahun 2006” dapat diterima. 

c. Hipotesis 3 

 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diperoleh nilai Fhitung > Ftabel atau 

11,709 > 3,15 sehingga Ha diterima dan Ho ditolak pada taraf signifikansi 5%. 

Jadi hipotesis kedua yang berbunyi “Ada pengaruh yang signifikan antara 

lingkungan kerja fisik dan pengawasan secara bersama-sama terhadap efektivitas 

kerja pegawai pada Dinas Pekejaan Umum dan Lalu Lintas angkutan Jalan 

Kabupaten Karanganyar Tahun 2006” dapat diterima. 

 

D. Pembahasan Hasil Analisis Data 

 Berdasarkan pada hasil analisis data di atas, maka peneliti mengemukakan 

pembahasan sebagai berikut: 

1. Tingkat pencapaian lingkungan kerja fisik di Dinas Pekejaan Umum dan Lalu 

Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Karanganyar sebesar 75%. Angka ini diperoleh 

dengan membandingkan hasil angket yang telah disebarkan kepada responden 

dengan skor tertinggi kriterium setiap variabel. Berdasarkan persentase tersebut 

dapat diketahui bahwa lingkungan kerja fisik pada Dinas Pekejaan Umum dan 

Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Karanganyar masih perlu ditingkatkan 

agar lebih optimal, karena belum terpenuhinya sebagian aspek yang mendukung 

lingkungan kerja fisik. Dari data yang terkumpul item 17 dengan skor terendah 

yaitu 95 menunjukkan bahwa kebisingan yang terjadi di tempat kerja membuat 
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konsentrasi pegawai terganggu sehingga para pegawai tidak dapat menyelesaikan 

pekerjaan dengan baik. 

2. Untuk variabel pengawasan, pada Dinas Pekejaan Umum dan Lalu Lintas 

Angkutan Jalan Kabupaten Karanganyar tingkat pencapaiannya sebesar 74%. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengawasan masih perlu ditingkatkan karena 

masih ada beberapa aspek yang kurang mendukung. Berdasarkan data yang 

terkumpul, item 28 dengan skor terendah yaitu 99 dapat diketahui bahwa 

pimpinan sering membuat standar yang tidak sesuai dengan tugas, pokok dan 

fungsi dari pegawai sehingga para pegawai tidak dapat memenuhi standar 

tersebut. Berdasarkan penelitian di lapangan, tidak ada bagian yang secara 

langsung mengawasi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sehingga 

pengawasan yang digunakan adalah pengawasan melekat. 

3. Tingkat pencapaian efektivitas kerja pegawai di Dinas Pekejaan Umum dan Lalu 

Lintas angkutan Jalan Kabupaten Karanganyar sebesar 74%. Berdasarkan data 

yang terkumpul item 54 dengan skor terendah yaitu 89 menunjukkan bahwa 

dengan adanya perubahan di kantor membuat para pegawai merasa khawatir akan 

kehilangan peranan dalam bidang pekerjaannya. Hal ini menunjukkan bahwa 

kurangnya kemampuan pegawai dalam menyesuaikan diri sehingga menyebabkan 

para pegawai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tidak dapat 

memenuhi standar yang telah ditentukan oleh pimpinan. Oleh karena itu pimpinan 

harus lebih giat dalam melakukan pelatihan kerja ataupun mengadakan program 

tugas belajar. 

 Dari penelitian ini, dapat diketahui bahwa lingkungan kerja fisik dan 

pengawasan secara bersama-sama berpengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai. 

Dengan adanya lingkungan kerja fisik yang baik dan pengawasan yang efektif maka 

efektivitas kerja akan mudah dicapai. Namun hal ini bukan berarti hanya lingkungan 

kerja fisik dan pengawasan saja yang mempengaruhi efektivitas kerja pegawai, 

melainkan masih banyak faktor yang lain yang tidak tercakup dalam penelitian ini. 
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka kesimpulan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

4. Ada pengaruh yang signifikan lingkungan kerja fisik terhadap efektivitas kerja 

pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten 

Karanganyar Tahun 2006. 

5. Ada pengaruh yang signifikan pengawasan terhadap efektifitas kerja pegawai 

pada Dinas Pekerjaan Umum dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten 

Karanganyar Tahun 2006. 

6. Ada pengaruh yang signifikan lingkungan kerja fisik dan pengawasan secara 

bersama-sama terhadap efektifitas kerja pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum 

dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Karanganyar Tahun 2006. 

 Selain kesimpulan di atas, peneliti juga mengemukakan beberapa hal 

sebagai berikut: 

a. Besarnya sumbangan relatif yang diberikan masing-masing variabel adalah 

sebagai berikut: 

i. Sumbangan relatif variabel lingkungan kerja fisik (X1) terhadap efektivitas 

kerja pegawai (Y) sebesar 47,69%. 

ii. Sumbangan relatif variabel pengawasan (X2) terhadap efektivitas kerja 

pegawai (Y) sebesar 52,31%. 

iii. Sumbangan efektif variabel lingkungan kerja fisik (X1) terhadap efektivitas 

kerja pegawai (Y) sebesar 18,48%. 

iv. Sumbangan efektif variabel pengawasan (X2) terhadap efektivitas kerja 

pegawai (Y) sebesar 20,28%. 
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b. Hasil persamaan garis regresi linier yang diperoleh dari perhitungan adalah Õ = 

12,436 + 0,253 X1 + 0,448 X2, yang berarti bahwa rata-rata efektivitas kerja 

pegawai (Y) akan meningkat atau menurun sebesar 0,253 untuk setiap 

peningkatan atau penurunan satu unit lingkungan kerja fisik (X1) dan akan 

meningkat atau menurun sebesar 0,448 untuk setiap peningkatan atau penurunan 

satu unit pengawasan (X2). 

c. Berdasarkan pada deskripsi data yang telah diperoleh dari masing-masing 

variabel, diketahui: 

i. Tingkat pencapaian lingkungan kerja fisik pada Dinas Pekejaan Umum dan 

Lalu Lintas angkutan Jalan Kabupaten Karanganyar sebesar 75%.  

ii. Tingkat pencapaian pengawasan, pada Dinas Pekejaan Umum dan Lalu Lintas 

angkutan Jalan Kabupaten Karanganyar tingkat pencapaiannya sebesar 74%.  

iii. Tingkat pencapaian efektivitas kerja pegawai pada Dinas Pekejaan Umum dan 

Lalu Lintas angkutan Jalan Kabupaten Karanganyar sebesar 74%.  

 

B. Implikasi Hasil Penelitian 

 Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dikemukakan di atas, sebagai 

implikasi hasil penelitian adalah sebagi berikut: 

1. Dengan terbuktinya pengaruh lingkungan kerja fisik dan pengawasan secara 

bersama-sama terhadap efektivitas kerja pegawai pada Dinas Pekejaan Umum dan 

Lalu Lintas angkutan Jalan Kabupaten Karanganyar, maka hasil penelitian ini 

memberikan informasi kepada pimpinan mengenai lingkungan kerja fisik dan 

pengawasan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan. Selanjutnya informasi 

tersebut dapat dijadikan sebagai dasar bagi pimpinan untuk menentukan 

kebijaksanaan dalam mewujudkan efektivitas kerja pegawai. Berdasarkan analisis 

data menunjukkan adanya perbedaan sumbangan efektif dari masing-masing 

variabel, dari perbedaan tersebut maka pimpinan dapat memprioritaskan 

kebijaksanaan kerja yang diambil dalam rangka peningkatan efektivitas kerja 
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pegawai pada Dinas Pekejaan Umum dan Lalu Lintas angkutan Jalan Kabupaten 

Karanganyar. 

2. Dengan teori-teori yang ada, hasil penelitian ini dapat dikembangkan oleh peneliti 

lain untuk memperbaiki atau menyempurnakan penelitian ini maupun mengkaji 

dan meneliti variabel-variabel lain yang mungkin berhubungan dengan efektivitas 

kerja pegawai. 

 

C. Saran 

 

 Berdasarkan pembahasan hasil analisis data dan kesimpulan yang telah 

dikemukakan di atas, maka sebagai yang diharapkan dapat berguna bagi kemajuan 

Dinas Pekejaan Umum dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Karanganyar, 

maka peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut: 

1. Kepada Pimpinan Dinas Pekejaan Umum dan Lalu Lintas Angkutan Jalan 

Kabupaten Karanganyar. 

a. Dalam hal yang berkaitan dengan lingkungan kerja fisik, sebaiknya pimpinan 

lebih memperhatikan ketepatan pemilihan warna dengan memilih komposisi 

warna yang soft misalnya krem, abu- abu muda, hijau muda, biru dan 

sebagainya serta diadakan pembaharuan warna ruang misalnya setiap 5 th 

sekali agar ada suasana baru di lingkungan kerja. 

b. Dalam hal yang berkaitan dengan pengawasan, pimpinan hendaknya dapat 

menetapkan standar kerja yang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi dari 

pegawai, sehingga hasil kerja yang dicapai efektif dan efisien. 

c. Dalam hal yang berkaitan dengan efektivitas kerja, dalam mutasi pegawai 

hendaknya pimpinan mempertimbangkan kesesuaian ijazah yang dimiliki 

pegawai dengan posisinya di kantor. Sehingga para pegawai tidak merasa 

khawatir dengan posisi barunya. 
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2. Kepada Para Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Lalu Lintas Angkutan Jalan 

Kabupaten Karanganyar. 

a. Dalam hal yang berkaitan dengan pengawasan, diharapkan para pegawai 

selalu mempersiapkan laporan hasil pekerjaannya secara rutin 1 bulan sekali 

atau setiap tugas yang telah dilaksanakan selesai dan menyerahkannya pada 

pimpinan meskipun tidak diminta. 

b. Berkaitan dengan efektivitas kerja pegawai, bagi pegawai yang diberikan 

tugas tetapi tidak sesuai dengan keahliannya diharapkan bersedia mencoba 

dahulu pekerjaan tersebut dengan sebaik-baiknya, jika ada kesulitan 

hendaknya berkonsultasi dengan pimpinan atau pegawai yang lebih ahli di 

bidang tersebut. Jika terpaksa menolak, diharapkan memberi argumentasi 

yang logis sehingga pimpinan dapat mempertimbangkannya kembali. 

3. Kepada Peneliti Lain 

 Meskipun proses penelitian ini telah dilaksanakan secara maksimal oleh 

peneliti, namun kemungkinan masih banyak kekurangan, untuk penyempurnaan lebih 

lanjut dapat ditambah variabel lain misalnya variabel perencanaan, semangat kerja 

dan lain sebagainya. 
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