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ABSTRAK 

PENGARUH  HUBUNGAN ANTAR REKAN  KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA 
TERHADAP KINERJA KARYAWAN MELALUI MOTIVASI KERJA SEBAGAI 

VARIABEL INTERVENING PADA PT. INBISCO NIAGATAMA SEMESTA MAYORA 
GROUP PALEMBANG  

Eni Kiswari 

E-mail: enikiswari29@gmail.com 

Universitas Islam Negeri Raden Fatah  

Palembang  

2020 

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Hubungan Antar Rekan Kerja 
dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan melalui Motivasi Kerja sebagai Variabel 
Intervening pada PT.Inbisco Niagatama Semesta Mayora Group Palembang. Penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif dengan  objek penelitiannya adalah karyawan pada PT. Inbisco 
Niagatama Semesta Mayora Group Palembang. Jumlah sampel yang yang digunakan sebanyak 55 
responden. Penarikan sampel menggunakan sampel jenuh. Teknik pengumpulan data pada 
penelitian ini menggunakan metode kuesioner.. Adapun Teknik analisis data yang digunakan 
adalah uji asumsi klasik, uji analisis jalur dan pengolahan data menggunakan IBM SPSS Statistic 
Version 20. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Hubungan Antar Rekan Kerja berpengaruh 
terhadap Motivasi Kerja, (2) Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap Motivasi Kerja, (3) 
Hubungan Antar Rekan Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan, (4) Lingkungan Kerja 
berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan, (5) Motivasi Kerja berpengaruh terhadap Kinerja 
Karyawan, (6) Hubungan Antar Rekan Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan melalui 
Motivasi Kerja sebagai Variabel Intervening, (7) Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap Kinerja 
Karyawan melalui Motivasi Kerja sebagai Variabel Intervening. 

 

Kata Kunci : Hubungan Antar Rekan Kerja,  Lingkungan Kerja , Motivasi Kerja dan 
Kinerja Karyawan   
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA 

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin 

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 

b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. 

A. Konsonan  

Huruf Nama Penulisan 

 ‘ Alif ا

 Ba B ب

 Ta T ت

 Tsa S ث

 Jim J ج

 Ha H ح

 Kha Kh خ

 Dal D د

 Zal Z ذ

 Ra R ر

 Zai Z ز

 Sin S س

 Syin Sy ش

 Sad Sh ص



x 
 

 Dlod Dl ض

 Tho Th ط

 Zho Zh ظ

 ’ Ain‘ ع

 Gain Gh غ

 Fa F ف

 Qaf Q ق

 Kaf K ك

 Lam L ل

 Mim M م

 Nun N ن

 Waw W و

 Ha H ـه

 ‘ Hamzah ء

 Ya Y ي

 Ta (Marbutoh) T ة

 

B. Vokal 

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal 

tunggal  dan vokal rangkap (diftong) 
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1. Vokal Tunggal 

 Fathah ـــــــــــــــــــــــــــــ َـــــــــــــــــــــــــــــ

  Kasroh ـــــــــــــــــــــــــــــ ِ ــــــــــــــــــــــــــــ

 Dlommah ـــــــــــــــــــــــــــــ ◌ُ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

Contoh : 

 Kataba = بتك

 Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya = ركذ

2. Vokal Rangkap 

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat 

dan  huruf, dengan transliterasi berupa gabungan  huruf. 

TandaHuruf Tanda Baca Huruf 

 Fathahdanya Ai Adani ي

 Fathahdanwaw Au a danu و

 

Contoh : 

 kaifa : فيك

 alā‘ : ىلع

 haula : لوح



xii 
 

 amana : نمأ

 ai atau ay : يأ

C.Mad 

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi 

berupa huruf atau benda. 

HarakatdanHuruf Tanda 

Baca 

Keterangan 

 Fathahdanalif Atauya Ā a dan garis di atas أء

 Kasrohdanya Ī i dan garis di atas يا

 DlommahdanWaw Ū u dan garis di atas وأ

 

Contoh : 

 qāla subhānaka : كناحبس لاق

 shāma ramadlāna : ناضمر ماص

 ramā :  يمر

 fīha manāfi’u :  عفانم اهيف

 yaktubūna mā yamkurūna : نوركمي ام نوبتكي

 iz qāla yūsufu liabīhi : هيبأل فسوي لاق ذإ
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D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam : 

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dlammah, 

maka transliterasinya adalah /t/. 

2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya 

adalah /h/. 

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang 

memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterikan 

dengan /h/. 

4. Pola penulisan tetap dua macam. 

Contoh : 

 Raudlatulathfāl لافطألا ةضور

 Al-Madīnah al-munawwarah ةرونملا ةنيدملا

 

E.  Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid.Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut 

dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut. 

 Nazzala   =      لزن   Robbanā  = ا نبر
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F. Kata Sandang 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan 

huruf /l/ diganti dengan huruf yang lansung mengikutinya.Pola yang dipakai ada dua 

seperti berikut. 

Contoh : 

 PolaPenulisan 

 Al-tawwābu At-tawwābu باوتلا

 Al-syamsu Asy-syamsu سمشلا

  Diikuti huruf Qomariah 

Kata sandang yang diikuti huruf qomariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-

aturan di atas dan dengan bunyinya. 

Contoh : 

 PolaPenulisan 

 Al-badī’u Al-badī’u عيدبلا

 Al-qomaru Al-qomaru رمقلا

 Catatan : Baik diikuti huruf syamsiah maupun qomariah, kata sandang ditulis   secara 

terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-) 

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof.Namun hal ini hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah 

tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif. 
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Contoh : 

 umirtu =       ترمأ  Ta’khuzūna   =     نوذخأت

 Fa’tī bihā =     اهب يتأف  Asy-syuhadā’u   =     ءادهشلا

H. Penulisan Huruf 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf ditulis terpisah.Hanya kata-

kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan 

kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata 

tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat 

menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut : 

 PolaPenulisan 

 ريخ وهل هللا نإو

 نيقزارلا

Wainnallahlahuwakhair al-rāziqīn 

 Faaufū al-kailawa al-mīzāna نازيملاو ليكلا اوفوأف
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pada era globalisasi sekarang ini, setiap perusahaan akan dituntut untuk 

memiliki suatu manajemen yang baik. Sumber daya manusia adalah salah satu 

faktor terpenting dalam hal ini, karena memiliki peranan yang besar dalam suatu 

perusahaan. Strategi yang dapat diterapkan adalah salah satunya dengan 

membentuk sumber daya manusia yang mampu bekerja secara bersama-sama dan 

mempunyai kinerja yang tinggi dan berdedikasi penuh terhadap perusahaan. 

Sumber Daya Manusia adalah orang yang disebut sebagai manajer, pegawai, 

karyawan, buruh, atau tenaga kerja yang bekerja untuk organisasi. Sehingga 

sumber daya manusia dituntut terus – menerus mampu mengembangkan diri 

secara proaktif sesuai dengan firman Allah dalam Al – Qur’an surah Al Anfal ayat 

27 yang berbunyi :  

 

Artinya: “ Hai orang – orang  yang beriman,  janganlah kamu mengkhianati 

Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati  

amanat – amanat yang dipercayakan kepadamu,  sedang kamu mengetahui”. 

Ayat diatas, menjelaskan tentang penempatan pegawai, bahwa seseorang tidak 

boleh berkhianat dalam menunaikan amanahnya padahal mereka adalah orang 

yang mengetahui. Sumber daya manusia harus menjadi manusia pembelajar yaitu 
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menjadi pribadi yang mau belajar dan bekerja dengan penuh semangat, sehingga 

potensinya berkembang secara maksimal. 1

Kinerja seorang karyawan merupakan hal yang bersifat individual, karna 

setiap karyawan mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda dalam 

mengerjakan tugasnya. Pihak manajemen dapat 

  

mengukur karyawan berdasarkan 

kinerja dari masing-masing karywan. Kinerja merupakan sebuah aksi, bukan 

kejadian. Aksi kinerja itu sendiri terdiri dari banyak komponen dan bukan 

merupakan hasil yang dapat dilihat pada saat itu juga.2

Untuk  meningkatkan kinerja karyawannya, PT. Inbisco Niagatama 

Semesta Mayora Group harus memberikan motivasi untuk para karyawannya. 

Motivasi ini dapat berupa dorongan secara moral maupun secara materi seperti 

tunjangan. Dengan adanya motivasi ini, diharapkan akan lebih meningkatkan 

kinerja karyawan. Menurut Berelson dan Steiner, motivasi adalah suatu usaha 

sadar untuk mempengaruhi perilaku seseorang supaya tercapainya tujuan 

 Peningkatan kinerja akan  

membawa kemajuan bagi  perusahaan  untuk dapat bertahan dalam suatu 

persaingan lingkungan bisnis yang tidak stabil. Upaya – upaya untuk 

meningkatkan kinerja merupakan tantangan manajemen yang serius karena 

keberhasilan untuk mencapai tujuan dan kelangsungan hidup perusahaan 

tergantung sumber daya manusia didalamnya. Kinerja karyawan secara langsung 

berpengaruh terhadap citra perusahaan dimata masyarakat luas.  

                                                           
1 Edy Sutrisno, Manajemen  Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Kencana Prenada Group,  2009), 
hlm.1 
2 Danang Sunyoto, Penelitian Sumber Daya Manusia, (Jakarta: CV Mandar Maju,2014), hlm. 38 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/04/metode-penilaian-pendekatan-dalam.html�
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organisasi. Proses timbulnya motivasi seseorang merupakan gabungan dari 

konsep kebutuhan, dorongan, tujuan dan imbalan.3

Pemberian motivasi secara material adalah bentuk insentif, gaji dan upah 

sedangkan pemberian motivasi secara non material bisa berupa pengakuan dan 

penghargaan atas balas jasa yang diberikan perusahaan pada karyawan yang 

bekerja diperusahaan tersebut, sehingga karyawan merasa hasil kerja mereka 

dihargai dan diakui, dengan demikian akan timbulnya motivasi di dalam diri 

karyawan itu untuk bekerja lebih keras dan lebih giat lagi.

 

4

Perusahaan dengan kinerja tinggi akan tercapai apabila didukung oleh 

sumber daya manusia perusahaan yang berkinerja tinggi yang dipengaruhi oleh 

beberapa hal, yaitu: hubungan antar rekan kerja (human relation) yang baik dan 

lingkungan kerja yang nyaman serta motivasi kerja yang tinggi. Hubungan antar 

rekan kerja (human relation) adalah komunikasi persuasif yang dilakukan oleh 

seseorang kepada orang lain secara tatap muka dalam situasi kerja (work 

situation) dan dalam organisasi kekaryaan  (work organization). Dalam suatu 

organisasi, seorang pimpinan memiliki tanggung jawab yang utama dalam upaya 

meyakinkan para anggotanya terkait dengan perlunya ditumbuh kembangkan serta 

dipraktekkan hubungan antar pribadi (interpersonal relation) yang sehat, 

termasuk juga untuk dirinya sendiri dan hubungan yang terjalin antara pimpinan 

dengan bawahannya. Dengan mewujudkan hubungan antar rekan kerja (human 

relation), maka kita dapat memahami terkait hakikat manusia dan kemanusiaan 

  

                                                           
3Yusup, Burhanuddin, “Manajemen Sumber Daya Manusia Di Lembaga Keuangan 
Syariah”(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), Hlm. 264 
4Soekidjo Notoatmodjo, “Pengembangan Sumber Daya Manusia”, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 
2009),hlm 143. 
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serta bagaimana kita mampu menerima kehadiran orang lain di sekitar kita apa 

adanya, agar tercipta suasana kerja yang harmonis yang akan mempengaruhi juga 

hasil dari pekerjaannya. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Effendy yang 

menyatakan bahwa human relation merupakan bagian penting yang harus dimiliki 

oleh seorang pemimpin. Dengan kegiatan human relation, para pemimpin 

organisasi berusaha memecahkan masalah-masalah dalam situasi kerja dan 

masalah-masalah yang menimpa bawahannya secara individual, sehingga dengan 

demikian dapat digerakkan kearah yang lebih efektif  dalam upaya meningkatkan 

kinerja mereka.5

Selain hubungan antar rekan kerja  (human relation), suatu organisasi juga 

perlu menciptakan lingkungan yang baik yaitu jika lingkungan kerja tersebut 

memiliki kondisi yang sehat, nyaman, serta menyenangkan bagi semua karyawan 

dalam upaya menyelesaikan tugasnya. Lingkungan kerja di desain dengan 

sedemikian rupa agar tercipta hubungan kerja yang mengikat antara pekerja 

dengan lingkungannya.

 

6 Menurut Alex Nitisemito lingkungan kerja7

                                                           
5 Onong Uchyana Effendy, Human Relation dan Public Relation, (Bandung: Mandar Maju, 2002), 
hlm. 58 

 merupakan 

segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya 

dalam menjalankan tugas – tugas yang diemban, karna itu sangat penting 

diperhatikan oleh pihak manajemen perusahaan. Patut disadari bahwa pengaruh 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan sangat erat hubungannya dalam 

proses pencapaian tujuan perusahaan.  

6 Lewa S, Perilaku dan Budaya Organisasi, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm. 235  
7Alex S. Nitisemito. Manajemen Personalia :“Manajemen Sumber Daya Manusia”. Ed. 3. 
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 183 
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PT.Inbisco Niagatama Semesta merupakan distributor khusus yang 

mendistribusikan produk dari Mayora Group yaitu bergerak dalam bidang 

manufaktur khususnya food and drink yang diperuntukan untuk semua kalangan. 

Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan besar di Indonesia dan sudah 

memiliki  banyak cabang, salah satunya ada di Palembang. Untuk mencapai 

kinerja karyawan yang tinggi, PT. Inbisco Niagatama Semesta Mayora Group 

diharuskan untuk mempekerjakan tim profesional, kompeten, dan berpengalaman 

di bidang nya masing - masing.  

Karyawan dituntut untuk mampu menyelesaikan tugas dan tanggung 

jawabnya secara efektif dan efisien. Seiring dengan perkembangan perusahaan di 

zaman sekarang yang semakin pesat, mengharuskan PT. Inbisco Niagatama 

Semesta Mayora Group meningkatkan kinerja karyawannya agar tetap eksis di 

dunia bisnis, dengan cara memberikan motivasi kepada karyawannya baik 

motivasi material maupun non – material. Bagi karyawan PT. Inbisco Niagatama 

Semesta Mayora Group yang telah menjadi karyawan tetap dan menjabat sebagai 

atasan mulai dari supervisor – manager akan diberikan kendaraan roda empat 

dengan syarat – syarat tertentu.8

Berdasarkan data peruhasaan pada tahun 2020 PT. Inbisco Niagatama 

Semesta Mayora Group memiliki karyawan yang berjumlah 55 orang yang bisa 

dilihat pada Tabel 1.1, sebagai berikut: 

  

Tabel 1.1 

Data Karyawan PT. Inbisco Niagatama Semesta Mayora Group 

                                                           
8 Wawancara Karyawan PT. Inbisco Niagatama Semesta Mayora Group Kantor Pergudangan 
Cabang kota Palembang. Senin, 03 Februari 2020, Pukul 10.00 WIB. 
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berdasarkan Jabatan 

  

    

     

 

Sumber: diperoleh dari manajemen PT. Inbisco Niagatama Semesta 

Mayora Group,2020. 

Keberhasilan karyawan dapat diukur melalui motivasi kerja serta 

tercapainya target yang optimal. Hal ini dibutuhkan hubungan antar  rekan  kerja 

yang  harmonis, selain itu memerlukan juga lingkungan kerja yang baik, 

kesehatan mental dan emosional serta tingkat keamanan  yang  sangat dibutuhkan 

oleh setiap karyawan.  Lingkungan  kerja yang  harmonis tidak dapat diciptakan 

oleh salah satu atau sebagian  karyawan  namun keharmonisan membutuhkan 

kekompakkan semua karyawan PT.Inbisco Niagatama Semesta Mayora Group 

sehingga akan meningkatkan motivasi  kerja masing – masing karyawan.  

Hubungan antar rekan  kerja dan lingkungan kerja disini masih perlu 

ditingkatkan, menurut hasil wawancara yang saya lakukan bersama Bapak Juli 

Susilo selaku suvervisor di PT. Inbisco Niagatama Semesta Mayora Group 

menyampaikan bahwa hal ini terlihat dari hubungan kerja antar karyawan masih 

ada seorang karyawan yang mengelompok, kurang harmonis, kurang memahami 

satu sama lain, dan komunikasi yang  kurang lancar terjadi. Lingkungan kerja 

yang merupakan bagian komponen sangat penting didalam  karyawan melakukan  

aktivitas bekerja. Akses jalan raya pada perjalanan menuju kantor masih kurang 

No  Jabatan  Jumlah 
1 GRSM  (Group Regional Sales Manager ) 2 

2 RSM (Regional Sales Manager )  2 

3 SALES WHOLESALER 6 
4 SALES 45  

 TOTAL KARYAWAN 55 
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efisien banyaknya lubang pada area jalan, membuat akses nya menjadi lambat dan 

karyawan sangat perlu berhati – hati, keselamatan kerja pada karyawan 

PT.Inbisco Niagatama Semesta Mayora Grup Palembang perlu diperhatikan 

lagi.Dengan memperhatikan lingkungan kerja yang baik, maka akan membawa 

pengaruh terhadap kinerja karyawan bekerja.9

Peningkatan kinerja akan  membawa kemajuan bagi  perusahaan  untuk 

dapat bertahan dalam suatu persaingan lingkungan bisnis yang yang tidak stabil. 

Upaya – upaya untuk meningkatkan kinerja merupakan tantangan manajemen 

yang serius karena keberhasilan untuk mencapai tujuan dan kelangsungan hidup 

perusahaan tergantung sumber daya manusia didalamnya. Kinerja karyawan 

secara langsung berpengaruh terhadap citra perusahaan dimata masyarakat luas.  

 Kenyamanan karyawan sangat 

berperan penting dalam meningkatkan  kinerja karyawan,  jika perusahaan tidak 

memberikan pelayanan yang  baik terhadap lingkungan kerja karyawan tentu akan 

menjadikan  karyawan  sangat tidak nyaman dalam  melakukan pekerjaannya.  

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, terdapat beberapa peneitian 

terdahulu yang berbeda (research gap) pada Tabel 1.2, berikut ini: 

Tabel 1.2 
         Pengaruh  Hubungan Antar Rekan  Kerja Terhadap Motivasi Kerja  

 

Pengaruh Hubungan antar 
rekan  kerja terhadap 
Motivasi kerja  

Hasil Penelitian Peneliti 

Hubungan antar rekan 
kerja berpengaruh 
terhadap motivasi kerja  

M Yamin Siregar dan 
Amrin Mulia Utama 
Nasution (2014) 

                                                           
9 Danang Sunyoto, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: CAPS,2012), hlm.43 
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Hubungan antar rekan 
kerja tidak berpengaruh 
terhadap motivasi kerja  

Zuli Nastisna (2014) 

  Sumber: dikumpulkan dari berbagai referensi, 2020. 

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 1.2, menunjukkan bahwa 

dengan N = 32 diperoleh t hitung sebesar 0,852 dan t tabel pada tingkat 

kepercayaan 95%  atau 0,05 sebesar 0,355 berarti t hitung > t tabel. Hal ini 

menunjukkan adanya pengaruh signifikan  antara variabel hubungan antar rekan 

kerja terhadap variabel motivasi kerja.  

Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan Zuli Nastisna 

yang hasilnya menunjukkan nilai r2 

Selanjutnya penelitian terdahulu (research gap) pengaruh lingkungan 

kerja terhadap motivasi kerja pada Tabel 1.3, berikut ini:  

sebesar 0,124 atau sebesar 12,4% sehingga 

menyatakan bahwa variabel hubungan antar rekan kerja tidak berpengaruh 

terhadap variabel motivasi kerja dan sebesar 87,6% motivasi kerja 

dipengaruhioleh faktor lain nya yang tidak diteliti oleh Zuli Natisna tersebut.  

Tabel 1.3 
          Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Motivasi Kerja    

 

Pengaruh Lingkungan 
kerja terhadap 
Motivasi kerja 
 
 

Hasil Penelitian Peneliti 

Lingkungan kerja 
berpengaruh terhadap 
motivasi kerja . 

Rayka  Dantyo Prakoso, 
Endang Siti Astuti dan 
Ika Ruhana (2014) 

Lingkungan kerja tidak 
berpengaruh terhadap 
motivasi kerja  

Galih adi Saputro 
 (2017) 

   Sumber: dikumpulkan dari berbagai referensi, 2020. 
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Berdasarkan Tabel 1.3, hasil uji t diketahui variabel lingkungan kerja 

secara statistik memberikan pengaruh yang positif signifikan terhadap motivasi 

kerja. Hal ini terlihat dari nilai t hitung sebesar 7,947 dan nilai signifikansi t 0,000 

< 0,05. Dengan demikian secara statistik Ho ditolak dan H1 diterima yang 

menyatakan terdapat pengaruh antara lingkungan kerja terhadap motivasi kerja. 

Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Galih Adi Saputro 

yaitu hasil penelitian Uji t untuk variabel Lingkungan kerja diperoleh nilai t 

hitung = 0,817 dan t tabel = 2,024 (two-tailed), sehingga nilai t hitung < t tabel. 

Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05 maka nilai signifikansi 

(probabilitas) pada model sebesar 0,419 tersebut  berada di atas 0,05. Hubungan 

antar rekan kerja tidak berpengaruh positif dan dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

Selanjutnya penelitian terdahulu (research gap) pengaruh hubungan antar 

rekan kerja terhadap kinerja karyawan pada Tabel 1.4, berikut ini:  

 
Tabel 1.4 

       Pengaruh  Hubungan Antar Rekan  Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 
 

 
Pengaruh Hubungan 
Antar Rekan  Kerja 
terhadap kinerja 
Karyawan. 
 

Hasil Penelitian Peneliti 

Hubungan antar rekan 
kerja berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan. 

Nur Fadli (2017) 

Hubungan antar rekan 
kerja tidak berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan  

Galih adi Saputro. Dan 
Azis Fathoni (2017) 

  Sumber: dikumpulkan dari berbagai referensi, 2020. 
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Berdasarkan Tabel 1.4,  hasil pengujian pada variabel faktor hubungan 

antar rekan kerja (X1) dengan menggunakan bantuan SPSS diperoleh t-hitung 

sebesar 4,449 dengan sig. 0,000. Maka bila dibandingkan pada t-Tabel pada 

signifikan = 5%, yakni sebesar 2,021 dapat dilihat bahwa t-hitung lebih besar dari 

t-Tabel atau sig. < α (0,05) (4,449>2.021 atau 0,000< 0,05). Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa variabel X1 atau human relation mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Jalur Nugraha Ekakurir 

Pekanbaru. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Galih dan Azis Fathoni yaitu hasil penelitian Uji t untuk variabel Hubungan antar 

rekan kerja (X1) diperoleh nilai t hitung = 0,817 dan t tabel = 2,024 (two-tailed), 

sehingga nilai t hitung < t tabel. Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05 

maka nilai signifikansi ( probabilitas ) pada model sebesar 0,419  tersebut  berada 

di atas 0,05. Hubungan antar rekan kerja tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

Selanjutnya penelitian terdahulu (research gap) pengaruh lingkungan 

kerja terhadap kinerja karyawan pada Tabel 1.5, berikut ini:  

Tabel 1.5 
Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

 
 
 
 
Pengaruh Lingkungan 
Kerja terhadap kinerja 
Karyawan. 

Hasil Penelitian Peneliti 

Lingkungan kerja 
berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan. 

Mochamad Syafii dan 
Tety Lindawati (2016). 
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Lingkungan tidak 
berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan. 

Dwi Agung Nugroho 
Arianto (2013). 

    Sumber: dikumpulkan dari berbagai referensi, 2020. 

Berdasarkan Tabel 1.5, pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan yang diteliti oleh Mochamad Syafii dan Tety Lindawati menunjukkan 

nilai t hitung = 5,095 > t tabel = 2,012 dengan taraf signifikan 0,000.taraf 

signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti variabel lingkungan kerja 

mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal ini bertentangan dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi Agung Nugroho Arianto yang 

menunjukkan nilai signifikansi lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 

sebesar 0,204 > 0,05 sehingga disimpulkan  bahwa lingkungan tidak berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. 

 
Tabel 1.6 

          Pengaruh  Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 
 

 
Pengaruh Motivasi 
Kerja terhadap kinerja 
Karyawan. 
 

Hasil Penelitian Peneliti 

Motivasi kerja 
berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan. 

Rayka Dantyo Prakoso, 
Endang Siti Astuti dan 
Ika Ruhana (2014) 

Motivasi kerja tidak 
berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan  

Harry Murti,  
VeronikaAgustini 
Srimulyani (2013) 
 

   Sumber: dikumpulkan dari berbagai referensi, 2020. 

Berdasarkan Tabel 1.6, hasil uji t diketahui variabel motivasi kerja secara 

statistik memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja 
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karyawan. Hal ini terlihat dari nilai t hitung sebesar 8,257 dan nilai signifikansi t 

0,000 < 0,05. Penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Agung Ngurah Bagus Dhermawan bahwa variabel motivasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan hal ini ditunjukkan dari nilai 

koefisien standardized regression weight sebesar 0,013dan C. R sebesar 0,232,dan 

probability 0,817 sehingga H1 ditolak. 

Dari fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti  

permasalahan ini dengan judul Pengaruh Hubungan antar rekan kerja dan 

Lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja sebagai 

variabel intervening pada PT . Inbisco Niagatama Semesta Mayora Group  

Palembang.  

 

1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan fenomena pada latar belakang yang dikemukakan di atas, maka 

permasalahan dan rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:  

1. Apakah ada  pengaruh  hubungan antar rekan kerja terhadap motivasi kerja 

pada PT.Inbisco Niagatama Semesta Mayora Group?  

2. Apakah ada  pengaruh lingkungan kerja terhadap motivasi kerja pada PT. 

Inbisco Niagatama Semesta Mayora Group? 

3. Apakah ada  pengaruh hubungan antar rekan  kerja terhadap kinerja karyawan 

pada PT. Inbisco Niagatama Semesta Mayora Group? 

4. Apakah ada  pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. 

Inbisco Niagatama Semesta Mayora Group? 
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5. Apakah ada  pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. 

Inbisco Niagatama Semesta Mayora Group? 

6. Apakah ada pengaruh hubungan antar rekan kerja terhadap kinerja karyawan 

melalui motivasi kerja sebagai Variabel Intervening pada PT. Inbisco 

Niagatama Semesta Mayora Group? 

7. Apakah ada pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan  melalui  

motivasi kerja sebagai Variabel Intervening pada PT. Inbisco Niagatama 

Semesta Mayora Group? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Dalam melakukan  penelitian perlu ditentukan terlebih dahulu tujuan 

penelitian agar  tidak kehilangan  arah dalam  melakukan penelitian. Adapun 

tujuan penelitian ini sebagai berikut:  

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh hubungan antar rekan kerja 

terhadap motivasi kerja pada PT. Inbisco Niagatama Semesta Mayora Group? 

2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh lingkungan kerja terhadap 

motivasi kerja pada PT. Inbisco Niagatama Semesta Mayora Group? 

3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh hubungan antar rekan kerja 

terhadap kinerja karyawan pada PT. Inbisco Niagatama Semesta Mayora 

Group? 

4. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Inbisco Niagatama Semesta Mayora Group? 
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5. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Inbisco Niagatama Semesta Mayora Group?  

6. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh hubungan antar rekan kerja 

terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja sebagai Variabel Intervening 

pada PT. Inbisco Niagatama Semesta Mayora Group? 

7. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan melalui motivasi kerja sebagai Variabel Intervening pada PT. Inbisco 

Niagatama Semesta Mayora Group?  

 

 

 

 

 

1.4  Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan dengan diadakannya penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dengan penelitian ini dapat memperkaya konsep dan teori yang mendukung 

perkembangan ilmu pengetahuan tentang manajemen sumber daya manusia, 

khususnya mengenai “ Pengaruh Hubungan Antar Rekan Kerja dan 
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Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan melalui Motivasi Kerja 

sebagai variable intervening”. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan 

sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis maupun penelitian akademik 

lainnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan manajemen 

sumber daya manusia. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Bagi penulis sendiri bertujuan untuk menambah pemahaman dan 

pengetahuan mengenai pengaruh hubungan antar rekan kerja dan lingkungan 

kerja terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja sebagai variabel 

intervening.  

b. Bagi Objek Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta lebih 

mengerti dan memahami teori-teori yang didapat tentang pengaruh 

hubungan antar rekan kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 

melalui motivasi kerja sebagai variabel intervening pada PT Inbisco 

Niagatama Semesta Mayora Group Palembang.  

 

c. Bagi pengembangan keilmuan  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi 

mahasiswa dan penelitian lebih lanjut yang melakukan penelitian serupa. 
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1.5  Sistematika Penulisan   

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan 

gambaran keseluruhan dari permulaan hingga akhir isi penelitian. Adapun 

sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari lima bab 

yaitu:  

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini beisi pendahuluan atau latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.   

BAB II  LANDASAN  TEORI 

Bab ini yang menjelaskan tentang landasan teori dalam penelitian yaitu 

mengenai pengertian human relation , lingkungan kerja, dan motivasi 

kerja, penelitian terdahulu, perumusan hipotesis dan kerangka 

pemikiran. 

BAB III METODE  PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan setting penelitian, desain penelitian, jenis dan 

sumber data, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan 

data, variabel – variabel penelitian, instrument penelitian (uji validitas 

dan reliabilitas), dan teknik analisis data.    

 

 

 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
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Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, karakteristik 

responden, data deskriptif, analisis data, hasil pengujian hipotesis dan 

pembahasan hasil penelitian. 

BAB V  PENUTUP  

Penutup yaitu berupa kesimpulan dari hasil yang dilakukan dan saran-

saran yang mungkin berguna bagi peneliti di masa yang akan datang. 
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