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ABSTRAK 
 

Pada era globalisasi dimana teknologi informasi berkembang semakin pesat, 
dalam menghadapi tantangan ini Balai Taman Nasional alas Purwo berupaya 
meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya agar profesional dan handal 
melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan. Dalam upaya meningkatkan 
kinerja pegawai, selain SDM yang berkualitas juga harus ditunjang dengan budaya 
organisasi yang baik serta lingkungan kerja yang nyaman agar motivasi para pegawai 
dalam melaksanakan tanggungjawabnya menjadi optimal. 

Dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu budaya organisasi, lingkungan 
kerja, dan motivasi kerja pegawai. Penelitian ini bertujuan (1) untuk menguji pengaruh 
budaya organisasi terhadap motivasi pegawai, (2) untuk menguji pengaruh lingkungan 
kerja terhadap motivasi pegawai, (3) untuk mengetahui variabel yang berpengaruh 
paling dominan terhadap motivasi kerja pegawai pada Balai Taman Nasional Alas 
Purwo. Penelitian ini menggunakan teknik sensus dimana sampel adalah seluruh 
pegawai pada Balai Taman Nasional Alas Purwo sebanyak 26 pegawai dan kuesioner 
sebagai alat pengumpulan data utama. Analisis yang digunakan untuk menguji 
hipotesis penelitian adalah Analisis Regresi Linier Berganda menggunakan bantuan 
komputer dengan program SPSS versi 20.0. 
 
Kata kunci: budaya organisasi, lingkungan kerja dan motivasi kerja pegawai. 
 

ABSTRACT 
 

 In the era of globalization where information technology increase rapidly, and 
in facing this challenge Balai Taman Nasional Alas Purwo to improve the ability of 
human resources for professional and reliable through various educational programs 
and training. In an effort to increase the motivation of employees, in addition to the 
qualified human resources should also be supported with good organizational culture 
and work environment that is comfortable so that the motivation of the employees in 
carrying out the responsibilities to be optimal. 
 In this study consists of three variables, namely the organization's culture, 
work environment, employee motivation. This study aimed (1) to test the influence of 
organizational culture on work motivation of employees, (2) to test the effect of the 
work environment on work motivation of employees, and (3) to determine which 
variables are most dominant influence on work motivation of employees at the Balai 
Taman Nasional Alas Purwo, This study uses census technique in which samples are 
all employees at the Balai Taman Nasional Alas Purwo than 26 employees and the 
questionnaire as a primary data collection. The analysis used to test the hypothesis of 
the research is Multiple Linear Regression Analysis using computer assistance with 
SPSS version 20.0. 
  
Keywords: organizational culture, work environment and employee motivation. 
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1. PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 

Setiap organisasi tentunya 
mempunyai tujuan yang hendak 
dicapai. Tujuan tersebut diraih dengan 
mendayagunakan sumber-sumber 
daya yang ada. Berbagai sumber daya 
yang ada sangat penting bagi setiap 
organisasi, satu-satunya faktor yang 
menunjukkan keunggulan yang 
kompetitif potensial adalah sumber 
daya manusia. Sumberdaya manusia 
merupakan aset yang paling penting 
didalam sebuah organisasi. Agar 
aktivitas manajemen berjalan dengan 
baik, setiap organisasi harus memiliki 
pegawai yang berpengetahuan tinggi 
dan berkarakter. 

Pegawai adalah manusia yang 
memiliki sifat kemanusiaan, perasaan 
dan kebutuhan yang beraneka ragam. 
Pegawai harus mendapatkan perlakuan 
yang baik agar kerjasama didalam 
suatu organisasi dapat berjalan dengan 
baik. Agar kerjasama tersebut dapat 
berjalan dengan baik maka setiap 
organisasi harus menetapkan budaya 
organisasi dalam suatu kantor, selain 
budaya organisasi faktor lain yang 
sangat berpengaruh terhadap kondisi 
suatu kantor adalah lingkungan kerja 
yang nyaman. Karena budaya 
organisasi dan lingkungan yang 
nyaman sangat mempengaruhi kinerja 
suatu pegawai dan dapat memotivasi 
pegawai untuk mengerjakan semua 
tugasnya dengan baik. 

Budaya organisasi merupakan 
nilai-nilai yang berkembang dalam 
suatu organisasi, dimana nilai-nilai 
tersebut  digunakan untuk 
mengarahkan perilaku anggota-
anggota organisasi (Soedjono, 2005). 
Perilaku pegawai tersebut dipengaruhi 
oleh lingkungan tempat mereka bekerja 
yang dibentuk melalui budaya 
organisasi, dimana keberadaan budaya 
dalam suatu organisasi diharapkan 
akan mampu meningkatkan motivasi 
pegawai dalam melakukan suatu 
pekerjaan dan tanggung jawabnya. 
Apabila persepsi pegawai terhadap 
budaya dalam suatu organisasi baik 
maka pegawai akan merasa puas 
terhadap pekerjaannya. Sebaliknya, 

apabila persepsi pegawai terhadap 
budaya dalam suatu organisasi tidak 
baik, maka pegawai cenderung tidak 
puas terhadap pekerjaannya. pegawai 
yang merasa puas terhadap 
pekerjaannya dan mengganggap 
pekerjaannya sebagai suatu yang 
menyenangkan akan cenderung 
memiliki kinerja yang baik. 

Lingkungan kerja juga merupakan 
aspek yang harus diperhatikan pihak 
perusahaan karena akan 
menumbuhkan semangat kerja 
pegawai. Secara umum lingkungan 
kerja adalah tempat dimana karyawan 
melaksanakan tugas baik yang berupa 
fisik maupun non fisik. (Yahyo, et al. 
2013). Lingkungan kerja yang memadai 
akan menjadi fasilitas karyawan dalam 
melaksanakan suatu kegiatan agar 
dapat menciptakan kinerja yang sesuai 
dengan harapan kantor, sebaliknya 
lingkungan kerja yang tidak memadai 
dapat menurunkan kinerja pegawai. 
Secara garis besar, jenis lingkungan 
kerja terbagi menjadi dua yaitu 
lingkungan kerja fisik, yaitu semua 
keadaan yang berbentuk fisik yang 
terdapat disekitar tempat kerja yang 
dapat mempengaruhi pegawai baik 
secara langsung maupun tidak 
langsung dan lingkungan kerja non 
fisik, yaitu semua keadaan yang terjadi 
yang berkaitan dengan hubungan kerja 
baik hubungan dengan atasan maupun 
hubungan sesama rekan kerja, ataupun 
hubungan dengan bawahan. 

Pegawai harus memiliki 
kesadaran dan kesenangan untuk 
melakukan pekerjaannya. Dalam 
kenyataannya kegiatan yang didorong 
oleh sesuatu yang tidak disukai berupa 
kegiatan yang terpaksa dilakukan, 
cenderung berlangsung  tidak efektif 
dan tidak efisien, oleh karena itu setiap 
pegawai harus memiliki motivasi yang 
kuat dalam melakukan pekerjaannya. 
Motivasi adalah proses dimana usaha 
seseorang diberi energi, diarahkan, dan 
berkelanjutan  menuju tercapainya 
suatu tujuan(Robbins dan Coulter, 
2010). Suatu kantor dituntut untuk 
menciptakan suatu kondisi yang 
kondusif yang dapat membuat pegawai 
merasa nyaman, terpenuhi 
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kebutuhannya, sehingga dapat 
menjaga motivasi mereka tetap terjaga 
untuk bersama sama mencapai visi dan 
misi kantor.  
1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di 
atas, maka yang menjadi 
permasalahan dari penelitian ini 
adalah:  
a. Apakah budaya organisasi dan 

lingkungan kerja secara simultan 
berpengaruh terhadap motivasi 
kerja pegawai pada Balai Taman 
Nasional Alas Purwo? 

b. Apakah budaya organisasi secara 
parsial berpengaruh terhadap 
motivasi kerja pegawai pada Balai 
Taman Nasional Alas Purwo? 

c. Apakah lingkungan kerja secara 
parsial berpengaruh signifikan 
terhadap motivasi kerja pegawai 
pada Balai Taman Nasional Alas 
Purwo? 

d. Variabel manakah yang paling 
dominan mempengaruhi motivasi 
kerja pegawai pada Balai Taman 
Nasional Alas Purwo? 
 

1.3. Tujuan Penelitan 
Berdasarkan rumusan masalah 

yang telah ada, maka terdapat 5 tujuan 
penelitian yaitu: 

a. Untuk menguji pengaruh Budaya 
Organisasi dan lingkungan kerja 
secara simultan Terhadap Motivasi 
kerja Pegawai Pada Balai Taman 
Nasional Alas Purwo. 

b. Untuk menguji pengaruh Budaya 
Organisasi secara parsial 
Terhadap Motivasi Kerja Pegawai 
Pada Balai Taman Nasional Alas 
Purwo. 

c. Untuk menguji pengaruh 
lingkungan kerja secara parsial 
Terhadap Motivasi Kerja Pegawai 
Pada Balai Taman Nasional Alas 
Purwo. 

d. Untuk menguji pengaruh paling 
dominan antara faktor Budaya 
Organisasi Dan lingkungan kerja 
Terhadap Motivasi pegawai Balai 
Taman Nasional Alas Purwo. 

 
 
 

2. TINJAUAN TEORITIS 
2.1. PenelitianTerdahulu 

Penelitian terdahulu sangat 
penting sebagai dasar pijakan dalam 
rangka penyusunan penelitian ini. 
Kegunaan untuk mengetahui hasil yang 
telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, 
sekaligus sebagai perbandingan dan 
gambaran untuk mendukung kegiatan 
penelitain berikutnya: 

Pertama penelitian yang 
dilakukan oleh Bachtiar (2012) dengan 
judul “Pengaruh Motivasi Dan 
Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja 
Karyawan. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh 
motivasi dan lingkungan kerja terhadap 
kinerja karyawan. Untuk mencapai 
tujuan ini digunakan pendekatan 
Metode analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode 
analisis deskripsi persentase dan 
regresi linier berganda. 

Hasil penelitiannya ada pengaruh 
motivasi terhadap kinerja karyawan, 
Ada pengaruh lingkungan kerja 
terhadap kinerja karyawan, dan ada 
pengaruh motivasi kerja dan lingkungan 
kerja secara bersama-sama terhadap 
kinerja karyawan. 

kedua penelitian yang dilakukan 
oleh Putra. dkk. (2013), Tentang 
Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap 
Kinerja studi pada Karyawan. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui dan menjelaskan variabel 
lingkungan kerja fisik dan lingkungan 
kerja non fisik secara 
simultan  berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja karyawan pada. Serta 
mengetahui dan menjelaskan variabel 
lingkungan kerja fisik dan lingkungan 
kerja non fisik secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan pada. Untuk mencapai tujuan 
ini metode yang digunakan adalah 
explanatory research (penelitian 
penjelasan),penelitian eksplanatori 
adalah penelitian yang bermaksud 
menjelaskan kedudukan-kedudukan 
variabel yang diteliti serta hubungan 
antar variabel. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah Analisis statistik 
deskriptif dan Analisis statistik 
inferensial. Hasil penelitian ini adalah 
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variabel bebas mempunyai pengaruh 
yang signifikan secara simultan 
terhadap kinerja karyawan. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa pengujian 
terhadap hipotesis yang menyatakan 
bahwa adanya pengaruh lingkungan 
kerja secara simultan terhadap kinerja 
karyawan dapat diterima dan 
berdasarkan pada hasil uji t didapatkan 
bahwa kedua variabel mempunyai 
pengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan yaitu lingkungan kerja fisik 
dan lingkungan kerja non fisik. Pada 
hasil uji t didapatkan bahwa variabel 
lingkungan kerja non fisik mempunyai 
nilai koefisien regresi 
yang paling besar. 

Dari hasil analisis penelitian, yang 
dilakukan oleh  Dewi Ratiwi Melisa 
(2011), dengan judul tesis “Analisis 
pengaruh kompensasi tidak langsung 
dan Budaya organisasi terhadap 
komitmen organisasi pada Bank X 
Divisi Banking 
Contact Center Kantor Pusat Jakarta” 
dapat disimpulkan bahwa sebesar 
40,7% variabel kompensasi tidak 
langsung dan budaya organisasi secara 
bersama-sama mempengaruhi 
komitmen organisasi. Sisanya yaitu 
sebesar 59,3% kemungkinan 
dipengaruhi oleh faktor-faktor selain 
kompensasi tidak langsung dan budaya 
organisasi yang tidak diteliti oleh 
penulis, misalnya promosi, gaya 
kepemimpinan, kompensasi langsung, 
dan lain-lain 

  
2.2. LANDASAN TEORI 

Untuk keperluan penelitian ini, 
beberapa teori digunakan sebagai 
landasan.Antara lain: 
a. Manajemen Sumber Daya 

Manusia 
Menurut Mondy dan Noe 

(2014:3) mendifinisikan bahwa 
Manajemen Sumber Daya Manusia 
(Human Resource Manajemen) 
sebagai “pendayagunaan sumber 
daya manusia untuk mencapai 
tujuan-tujuan organisasi.” 
Sementara itu manajemen model 
insan (Human Capital Manajemen) 
didefinisikan sebagai “the task of 

measuring the cause and effect 
relatiaonship of various HR 
programs and policies on the bottom 
line of the film.” Invancevich 
mendefinisikan manajemen sumber 
daya manusia sebagai fungsi yang 
dijalankan dalam organisasi dengan 
maksud menfasilitasi 
pendayagunaan manusia 
(karyawan) secara paling efektif 
untuk mewujudkan tujuan-tujuan 
organisasi dan individu. 

 
b. budaya organisasi 

Budaya organisasi sebagai 
nilai-nilai dominan yang 
disebarluaskan dalam organisasi 
yang dijadikan filosofi kerja 
karyawan yang menjadi panduan 
bagi kebijakan organisasi dalam 
mengelola karyawan dan konsumen. 
Sedangkan menurut Kreitner dan 
Kinicki (Moeljono, 2005) 
mendefinisikan bahwa : “Budaya 
organisasi adalah perekat organisasi 
yang mengikat anggota organisasi 
melalui nilai-nilai yang ditaati, 
peralatan simbolik, dan cita-cita 
sosial yang ingin dicapai”. 
Indikator-indikator budaya  
organisasi 

Budaya organisasi adalah 
suatu sistem makna bersama yang 
dianut oleh anggota organisasi yang 
membedakan organisasi tersebut 
dengan organisasi yang lain yang 
merupakan nilai-nilai dari organisasi 
yang lain (Robbins, 2002:248). 
Variabel ini diukur dengan indikator-
indikator : 

a. Toleransi terhadap resiko 

b. Dukungan manajer 

c. Pengawasan 

d. Identitas 
 

c. lingkungan kerja 
Menurut Kusriyanto (1991:4) 

lingkungan kerja merupakan salah 
satu faktor yang mempengaruhi 
kinerja seorang pegawai. Seorang 
pegawai yang bekerja di 
lingkungan kerja yang mendukung 
dia untuk bekerja secara optimal 
akan menghasilkan kinerja yang 
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baik, sebaliknya jika seorang 
pegawai bekerja dalam lingkungan 
kerja yang tidak memadai dan tidak 
mendukung untuk bekerja secara 
optimalmal akan Membuat pegawai 
yang bersangkutan menjadi malas, 
cepat lelah, hingga kinerja pegawai 
tersebut akan rendah. Oleh 
karenanya, lingkungan kerja perlu 
mendapat perhatian yang sangat 
serius dan utama karena merupakan 
rumah kedua setelah tempat tinggal 
(Subaris dan Haryono, 2008;1). 
Variabel ini diukur dengan indikator-
indikator : 
a) Temperature 
b) Keamanan 
c) sirkulasi udara 
d) pencahayaan 
e) kebisingan 
f) Kebersihan 
g) Warna 

 
d. motivasi 

Istilah motivasi (motivation) 
berasal dari bahasa latin, yakni 
movere, yang berarti “menggerakan” 
(to move). Motivasi diartikan juga 
sebagai suatu kekuatan sumber 
daya yang menggerakkan dan 
mengendalikan perilaku manusia. 
Aspek penting dalam pemberian 
motivasi kepada bawahannya atau 
pegawainya, pemimpin hendaknya 
dapat memberikan motivasi searah 
atau sesuai dengan karakteristik 
yang ada di bawahan atau pegawai. 
Motif adalah pemimpin 
mengidentifikasi kebutuhan pegawai 
penetapan tujuan yang tepat 
mengaitkan imbalan dengan tujuan. 

Pemimpin membantu pegawai 
dengan memperjelas jalur 
pencapaian tujuan Pegawai merasa 
puas dan termotivasi, dan mereka 
menerima pemimpin Timbul prestasi 
yang efektif. Pegawai dan 
perusahaan mencapai tujuan 
mereka dengan lebih baik suatu 
dorongan kebutuhan dalam diri 
pegawai yang perlu dipenuhi agar 
karyawan tersebut dapat 
menyesuaikan diri terhadap 
lingkungannya, sedangkan motivasi 
adalah suatu kondisi yang 

menggerakkan pegawai agar 
mampu mencapai tujuan dari 
motifnya, Mangkunegara (2005:93). 

Supardi dan Anwar (2007:47) 
mengatakan bahwa motivasi adalah 
keadaan dalam pribadi seseorang 
yang mendorong keinginan individu 
untuk melakukan kegiatan-kegiatan 
terhadap guna mencapai tujuan. 
Motivasi yang ada pada seseorang 
akan mewujudkan suatu prilaku 
yang diarahkan pada tujuan 
mencapai sasaran kepuasan. 
Adapun indikator yang digunakan 
adalah: 
1) Upah yang layak 
2) Tempat kerja yang baik 
3) Penerimaan oleh kelompok 
4) Pengakuan atas prestasi 

 

3. METODE PENELITIAN 
3.1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini berada di Balai 
Taman Nasional Alas Purwo yang 
beralamat di Jalan Brawijaya No. 20 
Kelurahan Kebalenan Kecamatan 
Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi 
dengan alasan untuk menghemat 
waktu dan biaya penelitian. Adapun 
penentuan lokasi penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh budaya 
organisasi dan lingkungan kerja 
terhadap motivasi kerja pegawai pada 
Balai Taman Nasional Alas Purwo. 
3.2. Populasi  dan Sampel 

a. Populasi 
Menurut Arikunto (2006:134) 

yang dimaksud dengan populasi 
adalah keseluruhan subjek 
penelitian. Apabila seseorang ingin 
meneliti semua elemen yang ada di 
dalam wilayah penelitian, maka 
penelitiannya merupakan penelitian 
populasi. Populasi dari penelitian ini 
adalah seluruh pegawai Balai 
Taman Nasional Alas Purwo yang 
berjumlah 26 pegawai dan Pimpinan 
Balai Taman Nasional Alas Purwo. 
b. sampel 

Sampel adalah bagian dari 
populasi yang mempunyai ciri-ciri 
atau keadaan tertentu yang akan 
diteliti (Kuncoro, 2008:40). Apabila 
subjek populasi kurang dari 100 



Kamino : Pengaruh Budaya Organisasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Motivasi Kerja 

Pegawai Pada Balai Taman Nasional Alas Purwo 699 
 

 
 

lebih baik diambil semua sedangkan 
bila subjek penelitian lebih dari 100 
maka dapat diambil 10-15% atau 20-
25% dari populasi (Arikunto, 
2006:134). Dikarenakan jumlah 
pegawai pada Balai Taman nasional 
Alas Purwo berjumlah 26 pegawai, 
maka populasi dalam penelitian ini 
bertindak pula sebagai sampel atau 
dapat dikatakan bahwa penelitian ini 
menggunakan metode penelitian 
populasi. 

3.3. Metode Pengumpulan data 
Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Kuesioner / Angket 

Teknik pengumpulan data 
dengan cara menggunakan 
lembaran angket yang disusun 
secara teratur menjadi daftar 
pertanyaan secara tertulis yang 
membutuhkan jawaban secara 
tertulis pula. Jenis kuesioner yang 
dipakai dalam penelitian ini 
adalah kuesioner tertutup yaitu 
kuesioner yang sudah disediakan 
alternatif jawabannya sehingga 
responden tinggal memilih 
alternative jawaban. 

b. Interview/ wawancara 
Teknik pengumpulan data melalui 
wawancara secara langsung 
pada responden yang berkaitan 
dengan kuesioner  penelitian. 
Teknik wawancara ini bertujuan 
untuk memperjelas pertanyaan 
yang ada di dalam kuesioner 
yang tidak dipahami oleh 
responden. 

3.4. Jenis dan Sumber Data  
Jenis dan sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 
data primer dan data sekunder: 

a. Data primer, data ini dikumpulkan 
melalui observasi, penyebaran 
kuesioner disertai dengan 
wawancara langsung kepada 
responden yang terpilih. Data 
primer ini diperoleh berdasarkan 
pandangan, tanggapan dan 
persepsi responden terhadap 
daftar pertanyaan dalam 
kuesioner. Data primer dari 
penelitian ini adalah hasil jawaban 
responden atas daftar pertanyaan 

dalam kuesioner yang telah 
ditabulasi. 

b. Data sekunder, data ini diperoleh 
dari literatur maupun organisasi 
yang bersangkutan atau pihak-
pihak yang terkait dengan 
penelitian ini. Data sekunder dari 
penelitian ini adalah dokumen yang 
memuat tentang jumlah pegawai, 
struktur organisasi dan uraian 
tugas dari setiap jabatan pada 
Balai Taman Nasional Alas Purwo. 

3.5. Identifikasi dan Definisi 
Operasional 
Berdasarkan pokok permasalahan 

yang diajukan, maka variabel yang 
akan digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 

a. Variabel independent atau 
variabel bebas (X), yaitu budaya 
organisasi (X1) dan lingkungan 
kerja (X2). 

b. Variabel dependent atau variabel 
terikat (Y), yaitu motivasi kerja 
pegawai(Y). 

Definisi operasional variabel 
merupakan kesimpulan yang diambil 
oleh peneliti dari beberapa definisi 
dalam menjelaskan faktor-faktor atau 
variabel yang digunakan dalam 
penelitian. Dalam penelitian ini definisi 
fariabel operasional dijelaskan sebagai 
berikut : 

1) budaya organisasi (X1) 
budaya organisasi adalah suatu 
sistem makna bersama yang dianut 
oleh anggota organisasi yang 
membedakan organisasi tersebut 
dengan organisasi lain yang 
merupakan nilai-nilai dari 
organisasi yang lain (Robbins, 
2002:248). Variabel ini diukur 
dengan indikator-indikator : 

a) toleransi 
b) dukungan manajer 
c) pengawasan 
d) identitas 

2) lingkungan kerja (X2) 
Lingkungan kerja merupakan 
bagian yang tidak dapat dipisahkan 
dan jenis dan lokasi pekerjaan 
dimana individu pegawai berada 
dan beraktivitas.Motivasi pegawai 
dari pekerjaan bergantung pada 
tempat dan lingkungan tempat 
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individu pegawai bekerja. Oleh 
karenanya, lingkungan kerja perlu 
mendapat perhatian yang sangat 
serius dan utama karena 
merupakan rumah kedua setelah 
tempat tinggal (Subaris dan 
Haryono, 2008;1). Variabel ini 
diukur dengan indikator-indikator : 

a) Temperature 
b) Keamanan 
c) Sirkulasi udara 
d) Pencahayaan 
e) Kebisingan 
f) Kebersihan 
g) Warna 

b. Variabel terikat atau variabel 
dependent (Y) yaitu Motivasi 

Yang dimaksud dengan 
variabel Motivasi adalah dorongan 
yang tumbuh dalam diri seseorang, 
baik yang berasal dari dalam dan 
luar dirinya untuk melakukan suatu 
pekerjaan dengan semangat tinggi 
menggunakan semua kemampuan 
dan ketrampilan yang dimilikinya 
yang diukur dengan kebutuhan 
fisik, kebutuhan keselamatan, 
kebutuhan berkelompok, 
kebutuhan akan penghargaan, dan 
kebutuhan aktualisasi diri. Adapun 
indikator yang digunakan adalah: 
1) Upah yang layak 
2) Tempat kerja yang baik 
3) Penerimaan oleh kelompok 
4) Pengakuan atas prestasi 

3.6. Teknik analisis data 
Dari hasil penelitian yang 

dikumpulkan maka selanjutnya akan 
dapat disajikan analisis data sebagai 
berikut: 
a. Uji Validitas Data 

Tujuan Uji Validitas Data 
adalah untuk melihat apakah 
variabel atau pertanyaan yang 
diajukan mewakili segala informasi 
yang seharusnya diukur, atau 
validitas menyangkut kemampuan 
suatu pertanyaan atau variabel 
dalam mengukur apa yang harus 
diukur. Uji validitas dilakukan atas 
item-item pertanyaan pada 
kuisioner yaitu dengan jalan 
menghitung koefisien korelasi dari 
tiap-tiap pertanyaan dengan skor 
total yang diperoleh kemudian 

dibandingkan dengan angka kritis r 
produk moment. Rumus teknik 
korelasi produk moment : 

rxy =   

     

  





2222 YYnXXn

YXXYn  

Keterangan : 

rxy = koefisien korelasi 
X = skor item 
Y = skor total 
n = jumlah sampel 

Signifikansinya diuji dengan 
cara membandingkan nilai koefisien 
korelasi yang dihitung dengan tabel 
korelasi product moment pada 
tingkat kepercayaan 95% atau α = 
0,05. 

Jika r hitung > r tabel maka (α ; 
df = n-2), maka signifikan. Artinya 
terdapat korelasi antar item-item 
tersebut dengan total item, sehingga 
item tersebut dikatakan valid. 
Namun jika sebaliknya, maka item 
tersebut tidak valid dan tidak 
digunakan dalam analisis. 

 
3.7. Uji Reliabilitas 

Arikunto (1996: 168-169) 
Reliabilitas menunjuk pada satu 
pengertian bahwa suatu instrumen 
dapat dipercaya untuk dapat 
digunakan sebagai pengumpul data 
karena instrumen tersebut sudah 
baik.  

Nasution (2001: 23) Pengujian 
pengadaan alat ukur dalam 
penelitian ini menggunakan metode 
Cronbach. 

∝ =  
(𝐾)𝐶𝑜𝑣/𝑉𝑎𝑟

1 + (𝐾 − 1 )𝐶𝑜𝑣/𝑉𝑎𝑟
 

Dimana : 
α = Alpha 
K = Jumlah butir dalam skala 
Cov = Rerata kovarians diantara 
butir 
Var = Rerata varians dari butir 
Dasar pengambilan keputusan 
(Santoso, 2004 : 280) : 
a. Jika r Alpha positif dan r Alpha > 

r tabel, variabel tersebut 
reliabel. 

b. Jika r Alpha positif dan r Alpha < 
r tabel, variabel tersebut tidak 
reliabel. 
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3.8. Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis regresi berganda 

merupakan model statistik yang 
digunakan untuk mengetahui seberapa 
besar pengaruh variable independent 
terhadap variable dependent. Teknik ini 
menggambarkan suatu variabel 
dependent dihubungkan dengan dua 
atau lebih variabel independent. Dalam 
penelitian ini persamaan regresi linier 
berganda dapat dilihat sebagai berikut : 

 

Y = a + β1X1 + β2X2 + εi  
   
Dimana :  
Y  =  motivasi pegawai 
X1  =  budaya organisasi 
X2  =  lingkungan kerja 
a  =  Konstanta 
β  =  Koefisien variabel bebas  
εi  =  Error 

 
3.9. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien Determinasi (R2) menurut 
Abdul Hakim (2000:349) digunakan 
untuk mengetahui budaya organisasi 
dan lingkungan kerja sebagai 
komponen variabel independent 
terhadap motivasi karyawan sebagai 
komponen variabel dependent (Y) 
secara bersama-sama dengan rumus 
sebagai berikut : 

R2 = SSR / SST    
Keterangan : 
R2  =  Koefisien determinasi 
SSR  = Sum Of Square Regression / 

variasi yang disebabkan oleh 
garis regresi, biasa disebut 
dengan variasi yang dijelaskan 
oleh garis regresi, yaitu variasi 
Y yang terjelaskan oleh X 

SST = Sum Of Total / jumlah deviasi 
kuadrat total, yaitu pengukuran 
variasi Yi disekitar Ŷ. 

Dalam analisis regresi berganda, 
lebih baik menggunakan koefisien 
determinasi yang disesuaikan (adjusted 
R2), karena adjusted R2 untuk 
memperhitungkan baik jumlah variabel 
penjelas maupun ukuran sampel. Hal 
ini penting terutama jika kita 
membandingkan dua atau lebih model 
regresi yang memprediksi varibel yang 
sama, tetapi kita mempergunakan 

jumlah varibel independent yang 
berbeda. 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Uji Validitas Data 
Validitas mempunyai arti sejauh 

mana ketepatan dan kecermatan suatu 
alat ukur (dalam hal ini kuesioner) 
melakukan fungsi ukurnya. Pengujian 
validitas dalam penelitian ini dilakukan 
dengan korelasi Pearson Validity 
dengan teknik Product Moment yaitu 
skor tiap item dikorelasikan dengan 
skor total, kemudian dibandingkan 
dengan angka kritis pada taraf 
signifikansi 5% dan pada baris df 
(degree of freedom) N-2 yaitu 26 – 2 = 
24, sehingga diperoleh nilai 0,3882. 
Maka apabila korelasi dihitung lebih 
besar dari angka kritis sebesar 0,3882 
maka pertanyaan dalam kuesioner 
adalah valid. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa 
hasil perbandingan antara rhitung yang 
merupakan koefisien korelasi dengan 
rtabel pada tabel menunjukkan bahwa 
semua rhitung lebih besar dari rtabel. 
Dengan demikian dapat diambil 
kesimpulan setiap item pertanyaan 
dalam kuesioner memiliki validitas 
kontrak atau disebut konsistensi 
internal, yang artinya variabel tersebut 
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mampu mengukur aspek yang sama 
atau apa yang ingin diukur. 
4.2. Uji Reliabilitas Data 

Pada pengujian ini uji reliabilitas 
dengan uji statistik Cronbach Alpha 
diketahui bahwa variabel dikatakan 
reliabel jika memberikan nilai Cronbach 
Alpha > 0,6. Pengujian pengadaan alat 
ukur dalam penelitian ini menggunakan 
metode Cronbach (nasution, 2001:23). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Berdasarkan hasil pengujian 

reliabilitas seperti yang tercantum pada 
tabel 4.5 diatas diketahui bahwa semua 
variabel menghasilkan nilai Alpha lebih 
besar dari 0,6 atau 60%, sehingga 
dapat diartikan bahwa semua item 
pada masing-masing variabel yang 
digunakan dalam penelitian ini reliabel 
dan dapat digunakan untuk pengujian 
selanjutnya. 
4.3. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda 
merupakan suatu analisis untuk 
menguji pengaruh budaya organisasi 
dan lingkungan kerja terhadap motivasi 
kerja pegawai, dengan menggunakan 
rumus regresi linier berganda. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Variabel dependent pada model 
regresi linier berganda ini adalah  

 
Motivasi kerja pegawai (Y) 

sedangkan variabel independentnya 
adalah variabel Budaya Organisasi (X1) 

Lingkungan kerja (X2). Model regresi 
berdasarkan hasil analisis di atas 
adalah: 
 

Y = -608 + 0,616 X1 + 0,451 X2 + εi 
 
Pada persamaan diatas 

menunjukkan angka yang signifikan 
pada semua variabel karena 
probabilitasnya menujukkan angka 
kurang dari 0,05. Adapun interpretasi 
dari persamaan diatas adalah : 

1) a = -608 artinya dalam model ini 
angka -608 adalah titik potong 
antara garis regresi dengan sumbu 
Y ( intersep ). 

2) β1 = 0,616 dengan probabilitas 
sebesar 0,000 (0,000 < 0,05) 
menunjukkan bahwa variabel 
budaya organisasi (X1) 
berpengaruh secara positif dan 
signifikan terhadap variabel 
motivasi kerja pegawai (Y).  

3) β2 = 0,451 dengan probabilitas 
sebesar 0,021 (0,021 < 0,05) 
menunjukkan bahwa variabel 
lingkungan kerja (X2) berpengaruh 
secara positif dan signifikan 
terhadap variabel motivasi kerja 
pegawai (Y).  

4.4. Koefisien Determinasi Berganda 
(R2) 
Koefisien determinasi (R2) menurut 

Hakim (2000:349) digunakan untuk 
mengetahui besarnya proporsi 
sumbangan budaya organisasi (X1) dan 
lingkungan kerja (X2) sebagai 
komponen variabel independent 
terhadap motivasi kerja pegawai 
sebagai komponen dependent (Y) 
secara bersama-sama. 

Dalam model penelitian ini nilai 
koefisien determinasi berganda 
menggunakan nilai R square (R2) 
sebesar 0,506 atau  50,6% yang 
artinya variabel budaya organisasi (X1) 
dan variabel lingkungan kerja (X2) 
secara bersama-sama mampu 
mempengaruhi perubahan variabel 
motivasi kerja pegawai (Y) sebesar 
50,6% sedangkan sisanya sebesar 
49,4% dijelaskan oleh variabel lain 
diluar model penelitian ini, misalnya 
kepuasan kerja, gaya kepemimpinan 
dan kompensasi. 
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4.5. Uji Hipotesis 
Untuk mengetahui apakah model 

tersebut sudah tepat atau masih salah 
yaitu dengan menggunakan uji 
hipotesis. Uji hipotesis ini dilakukan 
dengan memperhatikan nilai Fhitung dan 
nilai thitung. Kriteria perhitungannya 
adalah sebagai berikut : 

a. Uji F 
Uji F digunakan untuk 

menguji pengaruh variabel 
independent secara simultan 
terhadap variabel dependent 
dengan tahapan sebagai berikut : 

1) Merumuskan hipotesis 
Ho  : β = 0 (berarti variabel 
independent secara simultan 
tidak mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap 
variabel dependent) 
Ha   : β ≠ 0 (berarti variabel 
independent secara simultan 
mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap variabel 
dependent). 

2) Menentukan tingkat 
signifikansi 
Tingkat signifikansi yang 
diharapkan adalah α = 5% 
atau confidence interval 
sebesar 95% dan dengan 
degree of freedom (k-1) dan 
(n-k), dimana n adalah jumlah 
observasi. 

3) Menentukan kriteria pengujian 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ho ditolak  :  Fhitung > Ftabel 
Ho tidak dapat ditolak:  Fhitung ≤ Ftabel 

 

4) Menghitung nilai Fhitung 
Nilai F dihitung dengan rumus 
: 

 
   knR

kR
Fhitung






/1

1/
2

2

atau  MSR / MSE 

= 1,998 / 0,169 
= 11,822 

5) Keputusan statistik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Apabila Fhitung > Ftabel maka H0 
ditolak, artinya bahwa variabel 
independent secara simultan 
memiliki pengaruh nyata 
terhadap variabel dependent. 

b) Apabila Fhitung ≤ Ftabel maka H0 
tidak dapat ditolak, artinya 
bahwa variabel independent 
secara simultan tidak memiliki 
pengaruh nyata terhadap 
variabel dependent. 

c) Dapat diketahui bahwa nilai 
Fhitung = 11,822 > nilai Ftabel = 
3,42, sehingga variabel 
budaya organisasi (X1) dan 
variabel lingkungan kerja (X2) 
secara simultan berpengaruh 
signifikan terhadap variabel 
motivasi kerja pegawai (Y). 

b. Uji t variabel Budaya organisasi 
(X1) 

Uji t digunakan untuk menguji 
pengaruh variabel independent 
terhadap variabel dependent 
secara parsial dengan tahapan 
sebagai berikut : 
1) Merumuskan hipotesis 

Ho  : β1 =  0 (berarti variabel 
independent secara parsial 
tidak mempunyai pengaruh 
terhadap variabel dependent) 
Ha : β1 ≠ 0 (berarti variabel 
independent secara parsial 
mempunyai pengaruh 
terhadap variabel dependent) 

2) Menentukan tingkat 
signifikansi 
Tingkat signifikansi yang 
diharapkan adalah α = 5% 
atau confidence interval 
sebesar 95%. 

3) Menentukan kriteria pengujian 
 

H0 tidak dapat ditolak 

H0 ditolak 

Ftabel 

H0 tidak dapat ditolak 

H0 ditolak 

3,42 11,822 
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Ho ditolak    :  -thitung < ttabel  
atau thitung > ttabel 
Ho diterima  :  thitung ≤ ttabel 

4) Menghitung nilai thitung 
Nilai t dihitung dengan rumus 
Gujarati (1997:120) : 

Sbj

bj
t   

t  = 0,616 / 0,139 
   = 4,431  

5) Keputusan statistik 
 
 
 
 

 
a) Apabila thitung > ttabel maka H0 

ditolak, artinya bahwa  
b) variabel independent 

secara parsial memiliki 
pengaruh terhadap variabel 
dependent. 

c) Apabila thitung ≤ ttabel maka H0 
tidak dapat ditolak, artinya 
bahwa variabel 
independent secara parsial 
tidak memiliki pengaruh 
terhadap variabel 
dependent. 

Dapat diketahui bahwa nilai thitung 
= 4,431 > nilai ttabel = 2,069, 
sehingga variabel budaya 
organisasi (X1) secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap 
variabel motivasi kerja pegawai 
(Y). 

c. Uji t variabel Lingkungan kerja 
(X2) 
Uji t digunakan untuk menguji 
pengaruh variabel independent 
terhadap variabel dependent 
secara parsial dengan tahapan 
sebagai berikut : 
1) Merumuskan hipotesis 

Ho  :  β2 = 0 (berarti variabel 
independent secara parsial 
tidak mempunyai pengaruh 
terhadap variabel dependent) 

Ha  : β2 ≠  0 (berarti variabel 
independent secara parsial 
mempunyai pengaruh 
terhadap variabel dependent) 

2) Menentukan tingkat 
signifikansi 
Tingkat signifikansi yang 
diharapkan adalah α = 5% 
atau confidence interval 
sebesar 95%. 

3) Menentukan kriteria pengujian 
 
 

 
 
  

Ho ditolak    :  -thitung < ttabel atau 
thitung > ttabel 
Ho diterima  :  thitung ≤ ttabel 

4) Menghitung nilai thitung 
Nilai t dihitung dengan rumus 
Gujarati (1997:120) : 

Sbj

bj
t   

t  = 0,451 / 0,182 
   = 2,478 
 

5) Keputusan statistik 
 
 
 

 
 
 

a) Apabila thitung > ttabel maka H0 
ditolak, artinya bahwa 
variabel independent 
secara parsial memiliki 
pengaruh terhadap variabel 
dependent. 

b) Apabila thitung ≤ ttabel maka H0 
tidak dapat ditolak, artinya 
bahwa variabel 
independent secara parsial 
tidak memiliki pengaruh 
terhadap variabel 
dependent. 

Dapat diketahui bahwa nilai thitung 
= 2,478 > nilai ttabel = 2,069, 
sehingga variabel lingkungan 
kerja (X2) secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap 
variabel motivasi kerja pegawai 
(Y). 

H0 tidak 

dapat ditolak 

H0 tidak 

dapat ditolak 

2,069 -2,069 4,43

1 

H0 tidak 

dapat ditolak 

H0 tidak 

dapat ditolak 

2,069 -2,069 2,478 
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4.6. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Heterokedastisitas 

Cara pengujian data penelitian ini 
digunakan model Uji Glesjer 
(Glesjer Test), yaitu dengan 
meregresikan nilai absolut residual 
terhadap seluruh variabel bebas. 
Kriterianya adalah jika hasil regresi 
residual terhadap seluruh variabel 
bebas mempunyai nilai t hitung < t 

tabel, maka dapat dikatakan bahwa 
model dalam penelitian tidak terjadi 
heterokedastisitas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

b. Uji Multikolinieritas 
Untuk mendeteksi terhadap gejala 
multikolinieritas adalah dengan 
melihat nilai Variance Inflation 
Factor (VIF) yang didapat dengan 
bantuan software SPSS Version 
20,0 for Windows. Dalam 
penelitian ini menggunakan VIF < 
5, yang dimana apabila jika 
besarnya VIF melebihi 5 maka 
model regresi menunjukkan 
adanya multikolinieritas. Dari hasil 
penelitian menunjukkan bahwa 
dalam model yang dihasilkan 
dalam SPSS ditunjukkan pada 
tabel dimana VIF lebih kecil dari 5 
untuk masing-masing variabel 
eksogen sehingga dapat 
disimpulkan bahwa dalam model 
tersebut tidak terjadi 
multikolinieritas, untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat dari tabel 4.7 
di bawah ini. 

 
 
 
 

 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis hasil 
penelitian dan pembahasan yang 
telah diuraikan sebelumnya, maka 
simpulan di dalam penelitian ini ini 
adalah sebagai berikut:  

a. Berdasarkan analisis regresi liniar 
berganda diperoleh persamaan : 
 
Y = -608 + 0,616 X1 + 0,451 X2 + εi 

 
Pada persamaan diatas 

menunjukkan angka yang 
signifikan pada semua variabel 
karena probabilitasnya 
menujukkan angka kurang dari 
0,05. Adapun interpretasi dari 
persamaan diatas adalah: 
1) a   = -608 artinya dalam model 

ini angka -608 adalah titik 
potong antara garis regresi 
dengan sumbu Y ( intersep ). 

2) β1 = 0,616 dengan probabilitas 
sebesar 0,000 (0,000 < 0,05) 
menunjukkan bahwa variabel 
budaya organisasi (X1) 
berpengaruh secara positif dan 
signifikan terhadap variabel 
motivasi kerja pegawai (Y).  

3) β2 = 0,451 dengan probabilitas 
sebesar 0,021 (0,021 < 0,05) 
menunjukkan bahwa variabel 
lingkungan kerja (X2) 
berpengaruh secara positif dan 
signifikan terhadap variabel 
motivasi kerja pegawai (Y).  

b. Koefisien Determinasi Berganda 
(R2) 

Berdasarkan Nilai Adjusted 
R2 sebesar 0,506 atau  50,6%  
yang artinya variabel budaya 
organisasi (X1) dan variabel 
lingkungan kerja (X2) secara 
bersama-sama mampu 
mempengaruhi perubahan 
variabel motivasi kerja pegawai 
(Y) sebesar 50,6% sedangkan 
sisanya sebesar 49,4% dijelaskan 
oleh variabel lain diluar model 
penelitian ini, misalnya kepuasan 
kerja, gaya kepemimpinan dan 
kompensasi. 
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c. Uji F 

Berdasarkan uji F didapat hasil 
Fhitung > Ftabel (5,414 > 3,42) 
artinya bahwa secara simultan 
variabel budaya organisasi (X1) 
dan variabel lingkungan kerja (X2) 
berpengaruh signifikan terhadap 
variabel motivasi kerja pegawai 
(Y).  

d. Uji t 
1) Berdasarkan uji t untuk 

variabel budaya organisasi 
(X1) didapatkan hasil nilai 
thitung = 4,431 > nilai ttabel = 
2,069, dapat disimpulkan 
bahwa variabel budaya 
organisasi (X1) secara parsial 
berpengaruh signifikan 
terhadap variabel motivasi 
kerja pegawai (Y). 

2) Berdasarkan uji t untuk 
variabel lingkungan kerja (X2) 
didapatkan hasil nilai thitung = 
2,478 > nilai ttabel = 2,069, 
dapat disimpulkan bahwa 
variabel lingkungan kerja (X2) 
secara parsial berpengaruh 
signifikan terhadap variabel 
motivasi kerja pegawai (Y). 

5.2. SARAN 
  Berpijak dari simpulan yang 
telah dikemukakan, maka rekomendasi 
yang perlu disampaikan adalah : 
a. Balai Taman Nasional Alas Purwo 

hendaknya terus meningkatkan 
budaya organisasi dan lingkungan 
kerja yang berpengaruh langsung 
terhadap motivasi kerja pegawai. 

b. Bagi pihak atasan Balai Taman 
Nasional Alas Purwo diharapkan 
memperhatikan aspek budaya 
organisasi dan lingkungan kerja, hal 
ini bertujuan untuk lebih 
meningkatkan motivasi kerja 
pegawai. 

c. Sebaiknya perlu diadakan 
penelitian lanjutan untuk 
mengetahui faktor-faktor lain yang 
mempengaruhi motivasi kerja 
pegawai pada Balai Taman 
Nasional Alas Purwo selain variabel 
budaya organisasi dan lingkungan 
kerja, tetapi masih banyak faktor 
yang lain diantaranya adalah 

kompensasi, gaya kepemimpinan, 
kepuasan kerja dan tingkat stres. 
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