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ABSTRAK 

PT Global Samudra Borneo, yang selanjutnya disebut “Perseroan”, adalah perusahaan yang 

bergerak dalam bidang pelayaran dalam negeri. Untuk mencapai maksud dan tujuan, Perseroan 

dapat melaksanakan kegiatan yaitu menjalankan usaha-usaha diantaranya pelayaran dalam negeri, 

jasa pelayaran dan pengangkutan, jasa pengangkutan minyak dan gas, jasa penyewaan kapal laut, 

perwakilan pelayaran, agen perkapalan perusahaan pelayaran, usaha pelayaran dan penundaan laut, 

dan jasa penyewaan peralatan pelayaran dan batu bara. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel motivasi kerja dan lingkungan 

kerja terhadap kinerja karywan PT.Global Samudra Borneo Banjarmasin. 

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif, populasi dalam penelitian adalah kinerja 

kerja karyawan PT.Global Samudra Borneo sebanyak 50 orang. Pengambilan sampel dilakukan 

dengan menggunakan Teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

kuesioner. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini 

menujukan bahwa motivasi dan lingkungan kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja kerja karyawan PT.Global Samudra Borneo Banjarmasin. 

  

Kata kunci : peran motivasi, lingkungan kerja 

 

ABSTRACT 

 

PT Global Samudra Borneo, hereinafter referred to as "the Company", is a company 

engaged in domestic shipping. To achieve the aims and objectives, the Company can carry out 

activities such as conducting business including domestic shipping, shipping and transportation 

services, oil and gas transportation services, ocean charter services, shipping representatives, 

shipping company shipping agents, shipping companies and sea delays, and shipping and coal 

equipment rental services. 

This study aims to determine the effect of work motivation and work environment variables 

on the performance of employees of PT. Global Samudra Borneo Banjarmasin. 

This type of research is quantitative research, the population in the study is the work 

performance of employees of PT. Global Samudra Borneo as many as 50 people. Sampling is done 

by using purposive sampling technique. The technique of data collection is done by questionnaire. 

Data analysis was performed using multiple regression analysis techniques. The results of this 

study show that motivation and work environment simultaneously significantly influence the work 

performance of employees of PT. Global Samudra Borneo Banjarmasin.UD Central Batako is a 

trading business that sells various types of brick and vaving which was founded by Father Ahmad 

Saleh in 2011 which is located at Jalan Pangeran Hidayatullah RT.014 Kelurahan Sungai Jingah 

Kec. north Banjarmasin, Banua Anyar-Sultan Adam Banjarmasin.   
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PENDAHULUAN 

Dalam suatu sistem operasi 

perusahaan, potensi Sumber Daya 

Manusia pada hakekatnya 

merupakan salah satu modal dan 

memegang suatu peran yang paling 

penting dalam mencapai tujuan 

perusaahan. Oleh karena itu 

perusahaan perlu mengelola Sumber 

Daya Manusia sebaik mungkin 

 

 Melalui perencanaan Sumber 

Daya Manusia yang matang, Hal ini 

dapat diwujudkan melalui adanya 

penyesuain. Seperti peningkatan 

motivasi dan lingkungan kerja yang 

baik dan nyaman. Sehingga setiap 

karyawan dapat menghasilkan 

sesuatu yang berkaitan langsung 

dengan kepentingan perusahaan  

Motivasi dan lingkungan 

kerja merupakan hal yang berperan 

penting dalam meningkatkan suatu 

efektivitas kerja.Setiap  perusahaan 

selalu menginginkan kinerja yang 

baik dari setiap karyawannya. Untuk 

mencapai hal tersebut, perusahaan 

harus memberikan motivasi yang 

baik kepada seluruh karyawannya 

agar dapat mencapai prestasi kerja 

dan meningkatkan kinerja yang baik. 

Menurut Manullang (2000) 

dalam buku sumber daya manusia 

mendefinisikan motivasi sebagai 

pekerjaan yang dilakukan oleh 

seorang manger memberi inspirasi, 

semangat, dan dorongan ke orang 

lain. Dalam hal ini karyawan untuk 

mengambil tindakan-tindakan. 

Pemberi dorongan ini bertujuan 

untuk menggiatkan karyawan agar 

mereka bersemangat dan dapat 

mencapai hasil sebagaimana 

dikehendaki orang tersebut 

 

Motivasi kerja merupakan suatu 

faktor yang mendorong seseorang 

baik dari dalam diri seseorang 

maupun dari luar, untuk berperilaku  

melakukan sesuatu aktifitas kerja. 

Dorongan dari dalam dapat berupa 

kepuasan akan kebutuhan-kebutuhan 

yang ingin terpenuhi dan dorongan 

dari luar dapat berupa suatu tujuan 

yang telah ditetapkan untuk dicapai 

dalam Waktu tertentu. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa tujuan dari 

pemberian faktor motivasi kepada 

karyawan adalah untuk 

meningkatkan semangat pekerja 

dalam bekerja, dan sebagai suatu 

upaya untuk meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan. 

Konsekuensinya,perusahaan tersebut 

dapat mencapai tingkat produksi 

yang lebih tinggi dengan karyawan 

yang ada saat ini, sehingga 

menghasilkan laba yang tinggi. 

Basuki dan susilowati (2005) 

lingkungan kerja adalah segala 

sesuatu yang ada berada 

dilingkungan yang dapat dipengaruhi 

baik secara langsung maupun tidak 

langsung sesorang atau sekelompok 

orang didalam melakukan aktivitas. 

Trisnawati (2005) 

menyebutkan bahwa lingkungan 

adalah segala hal yang terkait dengan 

operasional tersebut dapat berjalan 

lingkungan kerja yang baik akan 

sangat 

Dari beberapa pendapat diatas 

disimpulakan bahwa lingkungan 

kerja merupakan segala sesuatu yang 

ada disekitar pegawai pada saat 

bekerja, baik berbentuk fisik atau 

non fisik, langsung atau tidak 

langsung, yang dapat mempengaruhi 
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dirinya dan pekerjaannya saat 

bekerja. 

 

 

METODE 

PT.Global Samudra Borneo 

(PT.GSB) adalah perusahaan yang 

bergerak dalam bidang pelayaran 

dalam negri. Yang beralamat Jalan 

H. Hasan Basri Komp Ruko Kayu 

tangi Block C No.5C Banjarmasin 

70123 untuk mencapai maksud dan 

tujuan, PT.Global Samudra Borneo 

dapat melaksanakan kegiatan yaitu 

menjalankan usaha-usaha 

diantaranya pelayaran dalam dalam 

negri, jasa pelayaran dan 

pengangkutan, jasa pengangkutan 

minyak dan gas, jasa penyewaan 

kapal laut, dan jasa penyewaan 

peralatan pelayaran dan batu bara. 

1) Desain Penelitian  

Penelitian ini menggunakan 

metode Teknik pengumpulan 

data kuesioner (angket). 

Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan yang 

disusun dalam angket. 

Responden diminta untuk 

memberikan jawabannya dengan 

cara memberi tanda chek list (√) 

pada kolom jawaban yang 

disediakan (Metode kuantitatif) 

2) Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Data yang akan dikumpulkan 

penelitian dalam penelitian ini 

adalah Data Kuantitatif, yaitu data 

dalam bentuk angka-angka yang 

dapat dihitung, yang diperoleh 

dari perhitungan kuesioner yang 

dilakukan berhubangan dengan 

masalah yang dibahas. 

b. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu data 

primer. Data primer diperoleh 

langsung dari Perusahaan 

PT.Global Samudra Borneo 

Banjarmasin. 

c. Populasi dan Teknik 

Pengambilan Sempel 

1) Populasi  

Populasi adalah keseluruhan 

subjek penelitian sehubungan 

dengan wilayah penelitian 

atau sumber data yang 

dijadikan sumber penelitian 

(Zainudin Buchari, 2003). 

Populasi dalam penelitian 

yaitu kinerja karyawan 

PT.Global Samudra Borneo 

Banjarmasin. 

2) Teknik Pengambilan 

Sampel 

Dalam menentukan jenis 

sampel yang akan digunakan 

dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan Teknik 

purposive sampling yaitu 

suatu metode yang dilakukan 

dengan kriteria tertentu. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Analisis deskriptif  

Ada 50 responden yang turut 

berpartisiapasi dalam mengisi 

kuesoner/angket dalam penelitian 

ini, Berdasarkan karakteristik 

jenis kelamin responden. 

Tabel 1 

Karakteristik Responden 

Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis 

kelamin 

Frekuens

i 

Persentas

e 

Laki-laki 33 82% 

Perempua

n 

17 18% 
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Total 50 100% 

Tabel di atas menujukan bahwa 

responden dengan jenis kelamin 

laki-laki 33 responden (82%) dan 

responden dengan jenis kelamin 

perempuan sebanyak 17% 

responden (18%). 

Tabel 2 

Karakteristik Responden 

Berdasarkan Usia 

Usia Frekuensi Persentase 

21-30 2 8,6% 

31-40 7 24,2% 

41-50 31 57,8% 

51-60 10 9,4% 

Total 50 100% 

Tabel diatas menujukan bahwa 

responden yang berusia antara 21-

30 tahun yaitu sebanyak 6 

responden (8,6%) responden yang 

berusia antara 31-40 tahun yaitu 

sebanyak 3 responden (24,2), 

responden yang berusia antara 41-

50 tahun yaitu sebanyak 31 

responden (57,8%), dan 

responden yang berusia antara 51-

60 tahun yaitu sebanyak 10 

responden (9,4%).  

 

Tabel 3 

Karakteristik Responden 

Berdasarkan Pendidikan 

Terakhir 

Pendidika

n Terakhir 

Frekuens

i 

Persentas

e 

SD 2 1,6% 

SMP 5 4,7% 

SMA 30 78,1% 

Diploma 5 5,5% 

Sarjana 7 9,4% 

Megister 1 0,8% 

Total 1 100% 

Berdasarkan hasil jawaban 

responden terdapat sejumlah 2 

responden (1,6%) yang memiliki 

Pendidikan terakhir SD, Sebanyak 

5 responden (4,7%) yang 

memiliki Pendidikan terakhir 

SMP, dan sebanyak 30 responden 

(78,1%) memiliki Pendidikan 

terakhir SMA, sebanyak 5 

responden (5,5%) memiliki 

Pendidikan terakhir Diploma 

(D3), sebanyak 7 responden 

(9,4%) memiliki Pendidikan 

terakhir sarjana (S1), sebanyak 1 

responden (0,8%) memiliki 

responden Pendidikan terakhir 

lain-lain ,Jadi dapat disimpulkan 

bahwa mayoritas responden 

memiliki Pendidikan terakhir 

SMA. 

Tabel 4 

Karakteristik Responden 

Berdasarkan Lama Bekerja 

Lama 

Bekerja 

Frekuensi Persentase 

1-10 

Tahun 

7 18% 

11-20 

Tahun 

30 55,5% 

21-30 

Tahun 

13 25,8% 

Total 50 100% 

Tabel di atas menujukan bahwa 

terdapat 7 responden (18,8%) 

yang telah lama bekerja antara 1-

10 tahun, sebanyak 30 responden 

(55,5%) telah bekerja antara 11-

20 tahun, dan sebnayak 13 

responden (25,8%) telah bekerja 

antara 21-30 tahun. Dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas 

responden telah lama bekerja 

antara 11-20 tahun. 

2. Hasil Analisis Regresi Linier 

Berganda 

Analisis regresi merupakan 

suatu metode atau teknik analisis 

hipotesis untuk menguji ada 

tidaknya pengaruh antara variabel 
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satu denga variabel lain yang 

dinyatakan dalam bentuk 

persamaan matematika (regresi). 

Dalam perhitungan regresi 

digunakan software SPSS version 

21 for windows untuk mengukur 

besarnya pengaruh  variabel 

terhadap variabel bebas, Untuk 

mengetahui pengaruh  dari 

variabel motivasi (X1) dan 

variabel lingkungan kerja (X2) 

terhadap kinerja (Y) dengan 

menggunakan analisis regresi 

linier berganda Bentuk 

persamaanya adalah : 

 Y=α + β1X1 + β2X2  

Maka berdasarkan hasil 

analisis dengan menggunakan 

program SPSS versi 21 disajikan 

persamaan regrasi linier berganda 

sebagai berikut :  

 
Tabel 5 

Ringkasan Hasil Pengujian Regrasi 

Linier Berganda 
Coefficients

a
 

Model Unstandar
dized 

Coefficien
ts 

Stan
dardi
zed 
Coef
ficie
nts 

T Si
g. 

B Std. 
Erro

r 

Beta 

1 

(Consta
nt) 

6.1
01 

3.76
7 

 1.
62
0 

.1
12 

Motivas
i(X1) 

.13
1 

.164 .103 .7
97 

.4
29 

Lingkun
gan 
Kerja(X
2) 

.53
7 

.155 .447 3.
45
7 

.0
01 

a. Dependent Variable: Kinerja(Y) 

   Sumber : Data Primer diolah,2019 

  Y = 6,101 + 0,131X1 + 0,537 X2  

  Berdasarkan persamaan tersebut, 

maka dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

1) Koefisien Konstanta sebesar 

6,101 artinya jika ada variabel 

motivasi dan lingkungan 

kerja,maka depemdent variabel 

kinerja sebesar 6,1010 

2) Koefisien Regrasi variabel 

motivasi (X1) adalah 0,131 

beararh positif artinya setiap 

peningkatan kualitas motivasi 

sebesar 1 poin dan variabel 

lainya akan mengalami 

penambahan sebesar 0,131 

poin  

3) Koefisien Regrasi variabel 

Lingkungan kerja (X2) adalah 

0,537 berarah positif, artinya 

setiap penignkatan kualitas 

kehandalan sebesar 1 poin dan 

variabel lainnya tetap maka 

kinerja akan mengalami 

kenaikan 0,537 poin. 

 

 

3. Uji Hipotesis 

1) Uji F digunakan untuk 

mengetahui pengaruh variable 

bebas secara Bersama-sama 

terhadap variable terikat. Pada 

uji ini kita melihat pengaruh 

Motivasi (X1) dan lingkungan 

kerja (X2) secara bersama-

sama terhadap kinerja kerja 

(Y). 

 

Tabel 6 

Uji F 
ANOVA

a
 

Model Sum 
of 

Squar
es 

Df Mean 
Squa

re 

F Sig
. 

1 

Regr
essi
on 

365.0
46 

2 182.5
23 

6.5
26 

.00
3

b
 

Resi
dual 

1314.
574 

47 27.97
0 

  

Total 
1679.

620 
49    

a. Dependent Variable: Kinerja(Y) 
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b. Predictors: (Constant), Lingkungan 
Kerja(X2), Motivasi(X1) 

Sumber : Data Primer 

diolah,2019 

Pada tabel diatas diperoleh bahwa 

nilai F = 6,526 dengan tingkat 

probability ( 0,000<0,05). Setelah 

mengetahui besarnya F hitung, maka 

akan di bandingkan dengan F tabel. 

Untuk mencari nilai F tabel maka 

memerlukan rumus : k ; n – k 

Keterangan :  k = Jumlah variabel 

independent (bebas) 

n = Jumlah responden  

Jadi, F tabel     = 2 ; 50 - 2  

      = 2 ; 48  

Kemudian dicari pada distibusi nilai 

F tabel dan di tentukan nilai F tabel 

sebesar 3,19. Pada tabel, angka uji F 

menghasilkan F hitung = 6,526 lebih 

besar dari nilai F tabel 3,19 dan nilai 

sig. Adalah sebesar 0,003 lebih kecil 

dari 0,05 maka disimpulkan bahwa 

hipotesis diterima. Artinya variabel 

bebas X1 dan X2 secara simultan 
berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap variabel terikat Y. 

 

1) Uji T adalah pengujian analisis 

regresi linier multiples (berganda 

yang bertujuan untuk mengetahui 

apakah variable bebas atau 

variable independent (X) secara 

parsial (sendiri-sendiri) 

berpengaruh terhadap variable 

terikat atau variabel dependen (Y) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 7 

Uji T 

Sumber data primer 

diolah,2019 

Rumus untuk mencari nilai ttabel 

adalah  

ttabel = α/2 ; n – k – 1 atau df residual 

Keterangan  α = 0,005 (5%) 

  n = Jumlah responden 

  k = Jumlah variabel 

bebas 

Jadi,t tabel    = 0,05/2 : 50-2-1  

= 0,025 : 47 

Kemudian dicari pada distribusi nilai 

ttabel maka ditentukan nilai t tabel 

sebesar 2,011 

Hasil pengujian hipotesis 

secara parsial melalui uji t diperoleh 

t hitung berdasarkan nilai koefisien 

yang dapat dilihat pada gambar di 

atas menujukan bahwa : 

(1.1) Motivasi (X1)  berararh 

positif dan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan pada PT.Global 

Samudra Borneo dengan thitung > 

ttabel sebesar 0,797 > 2,011 dengan 

nilai signifikasi (sig) sebesar 

0,429 > probabilitas 0,05. Maka 

Coefficients
a
 

Model Unstanda
rdized 

Coefficie
nts 

Sta
ndar
dize

d 
Coe
ffici
ents 

T Si
g. 

B Std. 
Err
or 

Bet
a 

1 

(Const
ant) 

6.1
01 

3.7
67 

 1.
62
0 

.1
12 

Motiva
si(X1) 

.13
1 

.16
4 

.103 .7
97 

.4
29 

Lingku
ngan 
Kerja(
X2) 

.53
7 

.15
5 

.447 3.
45
7 

.0
01 

a. Dependent Variable: Kinerja(Y) 
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disimpulkan hipotesis, artinya 

motivasi (X1) berpengaruh 

terhadap kinerja (Y). 

(1.2) Lingkungan kerja 

(X2) berarah positif dan tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja kerja karywan 

PT.Global Samudra Borneo 

dengan thitung < ttabel 3,457 < 

2,011 dengan nilai signifikasi 

(sig) sebesar 0,001 > probalitas 

0,005. Maka disimpulkan 

hipotesisi variabel lingkungan 

kerja (X2) berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja (Y) 

(2. Uji Koefisien Determinan 

dilakukan untuk melihat 

seberapa besar pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Apabila nilai R square 

mendekati nilai satu, maka 

variabel-variabel bebas telah 

memberikan semua informasi 

yang diperlukan untuk 

memprediksi variabel terikat. 

Berdasarkan hasil pengolahan 

data denga  SPSS Versi 21, 

maka diperolah hasil sebagai 

berkut : 

Tabel 8 

Uji Koefisien Determinan 
Model Summary 

Mo
del 

R R 
Squa

re 

Adjuste
d R 

Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimat

e 

1 
.466

a
 

.217 .184 5.289 

a. Predictors: (Constant), Lingkungan 
Kerja(X2), Motivasi(X1) 

    Sumber : Data Primer diolah,2019 

 

Dari tabel di atas diperolah 

koefisien determinan (R Square) 

sebsar 0,217, yang berarti 

menjelaskan bahwa besarnya 

pengaruh Motivasi dan Lingkungan 

Kerja terhadap Kinerja adalah 

sebesar 21,7% dan sisanya sebesar 

78,3% dijelaskan oleh variabel-

variabel lain nya yang tidak 

dijelaskan dalam penelitian ini. 

 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh 

dari hasil analisis, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1) Hasil penelitian ini menujukan 

bahwa Motivasi (X1)  berararh 

positif dan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan pada PT.Global 

Samudra Borneo dengan thitung > 

ttabel sebesar 0,797 > 2,011 dengan 

nilai signifikasi (sig) sebesar 

0,429 > probabilitas 0,05. Maka 

disimpulkan hipotesis, artinya 

motivasi (X1) berpengaruh 

terhadap kinerja (Y). 

2) Hasil penelitian ini menujukan 

bahwa Lingkungan kerja (X2) 

berarah positif dan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja kerja karywan PT.Global 

Samudra Borneo dengan thitung < 

ttabel 3,457 < 2,011 dengan nilai 

signifikasi (sig) sebesar 0,001 > 

probalitas 0,005. Maka 

disimpulkan hipotesisi variabel 

lingkungan kerja (X2) 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja (Y) 

3) Berdasarkan hasil penelitian 

mujukan bahwa adanya pengaruh 

Motivasi dan Lingkungan kerja 

terhdapa Kinerja kerja karyawan 

PT.Global Samudra Borneo 

Banjarmasin. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil uji statistic F hitung 

sebesar 6.525 lebih besar dari F 

tabel 3,19 dan nilai sig adalah 

sebesar 0,003 lebih kecil dari 

0,05, maka disimpulkan bahwa 
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hipotesis diterima. Artinya 

variabel bebas X1 dan X2 secara 

simultan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap variabel 

terikat Y. 

 

2. Saran-saran 

Berdasarkan hasil 

penelitian,pembahasan dan 

kesimpulan yang diperoleh, maka 

saran yang dapat diberikan adalah 

berikut : 

1. Bagi perusahaan  

PT.Global Samudra Borneo 

Banjarmasin sebaiknya lebih 

memperhatikan lagi sarana dan 

prasarana apa yang dibutuhkan 

sehingga karyawan dapat lebih 

menikmati pekerjaanya guna 

meningkatkan kinerja 

karyawan.Berdasarkan 

penilitian responden dalam 

penelitian ini masihh belum 

adanya pendin udara dan 

penerangan yang cukup 

membuat para karyawan 

merasa kurang nyaman dalam 

bekerja. Belum adanya kantin 

yang memadai menjadi factor 

yang cukup berpengaruh 

karena para karyawan harus 

membeli makanan ditempat 

yang cukup jauh untuk 

kebutuhan jasmaninya. 

Kemudian perlu adanya 

regenerasi karyawan agar tidak 

hanya dominan karyawan yang 

berusia lanjut. 

2. Bagi Penelii Selanjutnya  

Peneliti selanjutnya dapat 

mengembangkan penelitian ini 

dengan meneliti faktor lain 

yang dapat mempengaruhgi 

kinerja karyawan karena faktor 

motivasi kerja dan lingkungan 

kerja, Peneliti selanjutnya 

dapat mengalisis factor lain 

seperti beban kerja, kepuas 

kerja, penghargaan, 

pengembangan karyawan yang 

memberikan kotribusi terhdap 

kinerja karyawan suatu 

perusahaan. 
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