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ABSTRAKSI 
Memasuki era yang semakin modern dan global pada dunia kerja saat ini, 
semakin meningkatkan persaingan di berbagai bidang usaha dan perubahan 
IPTEK yang membawa dampak positif terhadap dunia bisnis di Indonesia. Unsur 
yang paling penting dalam suatu organisasi yaitu sumber daya manusia yang 
terdiri dari orang-orang yang menyediakan bakat, tenaga, dan kreativitas kerja 
bagi suatu perusahaan. Lingkungan kerja terdiri dari empat bagian : Hubungan 
antara karyawan dengan pimpinan perusahaan, Kondisi kerja, Hubungan antara 
sesama karyawan, dan Fasilitas kerja”. Untuk dapat meningkatkan kinerja 
karyawan, maka perusahaan perlu meningkatkan motivasi karyawan dan faktor-
faktor hubungan antara karyawan dengan pimpinan perusahaan, kondisi kerja, 
hubungan antara sesama karyawan, dan fasilitas pendukung kerja harus dapat 
dipenuhi dan dijalankan dengan baik. 
Penelitian ini bertujuan : (a) Untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor 
Lingkungan Kerja yang terdiri dari Hubungan antara karyawan dengan pimpinan 
perusahaan, Kondisi kerja, Hubungan antara sesama karyawan, dan Fasilitas 
kerja secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
Motivasi Kerja karyawan PT. Detail Arsitektura Indonesia, (b) Untuk mengetahui 
variabel mana yang mempunyai pengaruh dominan terhadap Motivasi Kerja 
karyawan PT. Detail Arsitektura Indonesia. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei 
pendahuluan, studi kepustakaan, dan penyebaran kuesioner. Penelitian ini 
dilakukan pada 52 karyawan yang bekerja di PT. Detail Arsitektura Indonesia di 
Surabaya. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 
linier berganda. Berdasarkan hasil pengujian regresi linier berganda dengan 
menggunakan program SPSS versi 11.5 diperoleh persamaan regresi sebagai 
berikut : 
Y = 0.158 + 0.231 X1 + 0.327 X2 + 0.115 X3 + 0.286 X4 

Kemudian dari hasil uji F dapat diketahui bahwa nilai f hitung sebesar 89.044 
dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat kesalahan 
yang ditolerir yaitu α = 0,05. Hal ini mendukung hipotesis yang pertama yang 
menyatakan secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan antara 
Hubungan antara karyawan dengan pimpinan perusahaan (X1), Kondisi kerja 
(X2), Hubungan antara sesama karyawan (X3), dan Fasilitas kerja (X4) terhadap 
motivasi kerja karyawan pada PT. Detail Arsitektura Indonesia di Surabaya. Dan 
dari hasil nilai Beta (ß) 0.357 dapat diperoleh temuan bahwa kondisi kerja 



merupakan variabel yang dominan mempengaruhi motivasi kerja karyawan pada 
PT. Detail Arsitektura Indonesia di Surabaya. 
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