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ABSTRAKSI 


Kondisi Jingkungan keIja yang balk akan menimbulkan rasa senang pada 
karyawan karena kondisi Iingkungan kerja yang baik akan mempengaruhi seseorang 
untuk lebih giat dan bersemangat, sehingga dengan semangat keIja yang tinggi, 
produktifitas kerja akan dapat ditingkatkan. Demikian pula apabila keadaan 
Iingkungan keIja kurang baik, maka akan dapat mengakibatkan menurunnya 
semangat kerja karyawan karena pada dasamya kondisi lingkungan kerja yang tidak 
menyenangkan akau mengakibatkan menurunya aktivitas-aktivitas kerja karyawan. 
Sehingga dengan demikian aspek lingkungan kerja karyawan meJiputi lingkungan 
yang berhubungan dengan perlengkapan dan fasilitas, suasana kerja (Nonphisical 
working environment) dan lingkungan tempat kerja (Phisical working environment) 
menjadi aspek yang perlu di perhatikan oleh manajemen perusahaan. 

Bertitik tolak dari pengetahuan tentang lingkungan kerja dan semangat keIja, 
maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor Iingkungan 
kelja terhadap semangat kerja karyawan bagian produksi PT. Karya Makmur Sentosa 
di Sidoarjo dengan rumusan masalah sebagai berikut : 
1. 	 Apakah faktor - faktor lingkungan kerja yang meliputi suasana kerja, lingkungan 

tempat kerja, perlengkapan dan fasilitas secara bersama-sama mempunyai 
pengaruh yang bermakna terhadap semangat keIja karyawan bagian produksi PT. 
Karya Makmur Sentosa di Sidoarjo? 

2. 	 Faktor rnanakah diantara fuktor suasana keIja, lingkungan tempat keIja, 
perlengkapan dan fasilitas yang dominan pengaruhnya terhadap seman gat kerja 
karyawan bagian produksi PT. Karya Makmur Sentosa di Sidoarjo? 

Berdasarkan basil penelitian, maka dapat diambil beberapa simpulan yaitu: 
1. Koefisien Determinasi yang dilambangkan dengan Rl = 0,847, bermi 84,7"10 

faktor-faktor Iingkungan kelja yang terdiri dari Suasana keIja (Xl), Lingkungan 
tempat kelja (Xl), dan Perlengkapan dan fasilitas (X3) secara bersama-sama 
mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap Semangat keIja karyaVlan (Y). 

2. Hipotesis Pertama: 
Terdapat pengaruh yang bermakna dari faktor-faktor lingkungan keIja yang 
meliputi: suasana kerja, Iingkungan tem~ kelja, perlengkapan dan fasilitas 
terhadap semangat kelja karyawan bagian produksi PT. Karya Makmur Sentosa di 
Sidoarjo, dinyatakan terbukti kebenarannya. Hal ini ditunjukkan oleh hasil F 
hitung = 62,595 > F label "" 2,92 dan probahilitasnya adalah sebesar 0,000 lebih 
keeil dati 0,05. 

3. Hipotesis Kedua: 
Faktor suasana kerja mempunyal mempunyai pengaruh dominan terhadap 
semangat kerja karyawan, terbukti kebenarannya. Hal ini terbukti karena koefisien 
regresi dan nilai t hilWlg variabel suasana kerja yang terbesar diantara variabel bebas 
lalnnya sehingga dapat dikatakan mempunyai pengaruh yang dominan terhadap 
semangat kelJa karyawan. 
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