
FAKTOR LINGKUNGAN PEKERJAAN UNTUK 

MENUMBUHKAN KREATIVITAS KERJA KARYAWAN 

BAGIAN TEKNIK PT. ADYA GRAHA 

  

Diajukan Untuk memenuhi Sebagian Persyaratan  

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi 
DEPARTEMEN MANAJEMEN 

 
 

 

DIAJUKAN OLEH : 

PRIMA ARDYATAMA 

No. Pokok : 040217585 

 

 

KEPADA 

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SURABAYA  

2009 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Faktor lingkungan pekerjaan ... Prima Ardyatama



ABSTRAK 

 

Kreativitas merupakan suatu proses yang melewati batasan suatu pekerjaan. 
Akan tetapi, tingkatan kreativitas yang dibutuhkan dan keutamaan aktivitas kreatif 
akan berbeda-beda menurut tuntutan pekerjaan. Apabila karakteristik lingkungan 
pekerjaan melengkapi/mendukung tingkat kreativitas yang dibutuhkan oleh 
pekerjaan, karyawan akan lebih puas dengan pekerjaannya dan cenderung betah 
berada di dalam perusahaan. 

Faktor kontekstual lingkungan pekerjaan akan sangat mempengaruhi perilaku 
kreatif karyawan, dan persepsi atas lingkungan pekerjaan juga mempengaruhi kinerja 
kreatif karyawan. Aspek-aspek tertentu lingkungan pekerjaan terbukti memiliki, baik 
pengaruh positif atau negatif pada kreativitas seorang karyawan. Faktor-faktor 
lingkungan pekerjaan terdiri atas dua faktor yang berkaitan erat (proximal) dengan 
pekerjaan sehari-hari karyawan, yaitu otonomi pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, 
dan tuntutan pekerjaan, dan hal-hal yang tidak berkaitan langsung (distal), atau yang 
berkaitan dengan organisasi secara keseluruhan, yaitu  dukungan organisasional dan 
kontrol organisasional. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh faktor-faktor 
lingkungan pekerjaan yang menyangkut proximal factors (otonomi, kompleksitas, 
dan tuntutan pekerjaan), dan yang menyangkut distal factors (dukungan dan kontrol 
organisasional).  

Penelitian ini dilakukan pada karyawan Divisi Teknik PT. Adya Graha yang 
berjumlah 71 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner 
secara langsung pada responden. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah regresi berganda, dimana variabel bebas adalah otonomi pekerjaan (X1), 
kompleksitas pekerjaan (X2), tuntutan pekerjaan (X3), dukungan organisasional (X4), 
dan kontrol organisasional (X5), serta variabel terikat adalah kreativitas kerja 
karyawan (Y), dengan persamaan regresi Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 

Analisis regresi menghasilkan persamaan: 
Y = -0,699 + 0,470X1 + 0,219X2 + 0,259X3 + 0,320X4 - 0,131X5.  
Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor lingkungan 

pekerjaan yang terkait langsung (proximal factors), yang terdiri dari otonomi, 
kompleksitas, dan tuntutan pekerjaan, serta faktor-faktor yang tidak terkait langsung 
(distal factors), yang terdiri dari dukungan dan kendali organisasi, baik secara 
simultan maupun parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap kreativitas kerja 
karyawan, dan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor otonomi pekerjaan 
memiliki pengaruh dominan terhadap kreativitas kerja karyawan. 
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