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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Kinerja Karyawan 

Menurut Wirawan (2009:5) kinerja adalah keluaran yang 

dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan 

atau suatu profesi dalam waktu tertentu. As’ad (2001:63) berpendapat 

bahwa kinerja adalah suatu kesuksesan seseorang dalam melaksanakan 

suatu pekerjaan. Hasibuan (2001:34) kinerja adalah suatu hasil kerja 

yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang 

dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan 

kesungguhan serta waktu.  

Mangkuprawira dan Hubeis (2007:153) kinerja yaitu hasil proses 

pekerjaan tertentu secara terencana pada waktu dan tempat dari karyawan 

serta organisasi bersangkutan. Mangkunegara (2000:67) kinerja 

karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya.  

Bangun (2012:99) mengatakan kinerja adalah hasil pekerjaan yang 

dicapai seseorang berdasarkan persyaratan-persyaratan pekerjaan, 

persyaratan biasa disebut dengan standar kerja, yaitu tingkat yang 

diharapkan suatu pekerjaan tertentu untuk dapat diselesaikan dan 

diperbandingan atas tujuan atau target yang ingin dicapai. 

Dari beberapa pengertian di atas, yang digunakan landasan dalam 
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penelitian ini adalah pendapat As’ad (2001:63) bahwa kinerja adalah 

suatu kesuksesan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaannya. 

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi kinerja hasil kesuksesan 

karyawan baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh karyawan 

dalam periode tertentu sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. 

a. Faktor yang mempengarui kinerja 

Menurut Payaman S Simanjuntak (2011:11), kinerja setiap 

orang dipengaruhi oleh banyak faktor yang dapat di golongkan dalam 

3 kelompok yaitu kompetensi individu orang yang bersangkutan, 

dukungan organisasi dan dukungan manajemen. 

1. Faktor kompetensi individu 

Kompetensi individu adalah kemampuan dan keterampilan 

melakukan kerja. Kompetensi seseorang dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yang dapat dikelompokkan dalam 6 (enam) 

golongan yaitu : 

a. Kemampuan dan Keterampilan Kerja. 

b. Keahlian yang menggambarkan tentang kerja karyawan 

berdasarkan sejauh mana pengetahuan tentang hal mereka 

tangani lebih baik daripada orang lain dibidang yang sama 

c. Kebutuhan yang menggambarkan tentang kinerja karyawan 

berdasarkan pada hal-hal yang menggerakan karyawan pada 

aktifitas- aktifitas dan menjadi dasar alasan berusaha 

d. Tanggung jawab yang menggambarkan tentang kinerja 
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karyawan berdasarkan keadaan wajib menanggung terhadap 

tugas- tugasnya. 

e. Latar belakang yang menggambarkan tentang kinerja karyawan 

dilihat dari titik masa lalunya yang memberikan pemahaman 

kepada pekerjannya apa yang ingin dia lakukan 

f. Etos kerja yang menggambarkan kinerja karyawan berdasarkan 

sikap yang muncuk atas kehendak dan kesadaran sendiri yang 

didasari oleh sistem organisasi orientasi nilai budaya terhadap 

kinerja 

2. Faktor Dukungan Organisasi 

Kondisi dan syarat kerja setiap seseorang juga tergantung 

pada dukungan organisasi dalam bentuk pengorganisasian, 

penyedian sarana dan prasarana kerja, kenyamanan lingkungan 

kerja serta kondisi dan syarat kerja. Pengorganisasian yang 

dimaksud disini adalah untuk memberi kejelasan bagi setiap unit 

kerja dan setiap orang tentang sasaran tersebut.  

Sedangkan penyediaan sarana dan alat kerja langsung 

mempengarui kinerja setiap orang, penggunaaan peralatan dan 

teknologi maju sekarang ini bukan saja dimaksudkan untuk 

meningkatkan kinerja, akan tetapi juga dipandang untuk 

memberikan kemudahan dan kenyamanan kerja 

3. Faktor Dukungan Manajemen 

Kinerja perusahaan dan kinerja setiap orang juga sangat 
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tergantung pada kemampuan manajerial para manajemen atau 

pimpinan, baik dengan membangun sistem kerja dan hubungan 

industrial yang aman dan harmonis, maupun dengan 

mengembangkan kompetensi pekerja, pengembangan kompetensi 

dapat dilakukan dengan pelatihan, demikian juga dengan 

menumbuhkan motivasi dan mobilisasi seluruh karyawan untuk 

bekerja secara optimal.  

Sedangkan menurut Mangkunegara (2010) kinerja 

(performance) dipengarui oleh tiga faktor: (1) faktor individual 

yang terdiri dari kemampuan dan keahlian, latar belakang, 

demografi. (2) faktor psikologis, terdiri dari persepsi attitude 

(sikap), personality, pembelajaran dan motivasi. (3) faktor 

organisasi terdiri dari sumberdaya, kepemimpinan, penghargaan 

dan struktur job desain 

b. Indikator Kinerja 

Indikator yang digunakan untuk dijadikan sebagai acuan dalam 

kinerja menurut Sutrisno (2010:172) menjelaskan beberapa 

pengukuran kinerja adalah sebagai berikut: 

1. Kualitas yang dihasilkan 

Kualitas kerja yang dimaksud adalah mutu hasil kerja yang 

didasarkan pada standar yang telah ditetapkan. Kualitas kerja 

biasanya diukur melalui ketepatan, ketelitian, keterampilan dan 

kebersihan hasil kerja. 
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2. Kuantitas yang dihasilkan 

Kuantitas kerja adalah banyaknya hasil kerja sesuai dengan 

waktu kerja yang ada. Yang perlu diperhatikan dalam kuantitas 

kerja adalah bukan hasil rutin tetapi seberapa cepat pekerjaaan 

tersebut dapat diselesaikan 

3. Waktu kerja 

Waktu kerja adalah persepsi karyawan terhadap suatu 

aktivitas yang diselesaikan di awal waktu sampai menjadi output 

4. Kemampuan kerja sama 

Kemampuan bekerja sama adalah kemampuan seseorang 

tenaga kerja untuk bekerja sama dengan orang lain dalam 

menyelesaikan suatu tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan 

sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar – 

besarnya. 

2. Kepemimpinan  

a. Pengertian Kepemimpinan 

Kepemimpinan memiliki arti penting dalam organisasi, karena 

kepemimpinanlah yang memberikan pengaruh untuk melakukan 

aktivitas dalam organisasi. Menurut (Robbins, 2006) kepemimpinan 

merupakan kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah 

tercapainya suatu tujuan. Menurut Yukl (2009:3) kepemimpinan 

berkaitan dengan proses yang disengaja dari seseorang untuk 

menekankan pengaruhnya yang kuat terhadap orang lain untuk 

membimbing, membuat struktur, menfasititasi aktivitas dan hubungan  
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didalam  kelompok  atau organisasi. 

Menurut Artana (2012:68) kepemimpinan merupakan sifat, 

karakter atau cara seseorang dalam upaya membina dan 

menggerakkan seseorang atau sekelompok orang agar mereka 

bersedia, berkomitmen dan setia untuk melaksanakan kegiatan sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk mewujudkan tujuan 

perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Kepemimpinan juga dikatakan sebagai proses mengarahkan dan 

mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan 

pekerjaan para anggota kelompok (Rivai, 2005). Tiga implikasi 

penting yang terkandung dalam hal ini yaitu : 

1. Kepemimpinan itu melibatkan orang lain baik itu bawahan maupun 

pengikut.  

2. Kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara 

pemimpin dan anggota kelompok secara seimbang, karena anggota 

kelompok bukanlah tanpa daya.  

 
3. Adanya kemampuan untuk menggunakan bentuk kekuasaan yang 

berbeda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya melalui 

berbagai cara. 

Berdasarkan pengertian kepemimpinan dari beberapa pendapat 

diatas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan 

seseorang dalam mengarahkan, mempengaruhi, mendorong dan 

mengendalikan orang lain atau bawahan untuk bisa melakukan 
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sesuatu pekerjaan atas kesadarannya dan sukarela dalam mencapai 

suatu tujuan tertentu. 

b. Teori Kepemimpinan 

Thoha (2012) menjelaskan tentang beberapa teori 

kepemimpinan. Teori-teori tersebut yaitu : 

1) Teori Sifat (Trait Theory) 

Teori awal tentang sifat ini dapat ditelusuri kembali pada 

zaman Yunani Kuno dan zaman Roma. Pada waktu itu orang 

percaya bahwa pemimpin itu dilahirkan, tidak dibuat. Teori The 

Great Man menyatakan bahwa seseorang yang dilahirkan 

sebagai pemimpin ia akan menjadi pemimpin apakah ia 

mempunyai sifat atau tidak mempunyai sifat sebagai pemimpin. 

2) Teori Kelompok 

Teori kelompok pada kepemimpinan ini dasar 

perkembangannya berakar pada psikologis sosial dan teori 

pertukaran yang klasik membantunya sebagai suatu dasar yang 

penting bagi pendekatan teori kelompok. Teori kelompok ini 

beranggapan agar kelompok dapat mencapai tujuan-tujuannya, 

maka harus terdapat suatu pertukaran yang positif diantara 

pemimpin dan pengikut-pengikutnya. 

3)  Teori Situasional dan Model Kontijensi 

Dimulai pada sekitar tahun 1940-an ahli-ahli psikologi 

sosial memulai meneliti beberapa variabel situasional yang 
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mempunyai pengaruh terhadap peranan kepemimpinan, 

kecakapan, dan perilakunya, berikut pelaksanaan kerja dan 

kepuasan para pengikutnya. 

4)  Model Kepemimpinan Kontijensi dari Fiedler 

Untuk menguji hipotesa yang telah dirumuskan dari 

penelitian-penelitian terdahulu, Fiedler mengembangkan suatu 

model yang dinamakan Model Kontijensi Kepemimpinan yang 

Efektif (A Contingency Model of Leadership Effectiveness). 

Model ini berisi tentang hubungan gaya kepemimpinan dengan 

situasi yang menyenangkan. Adapun situasi yang menyenangkan 

itu diterangkan oleh Fiedler dalam hubungannya dengan 

dimensi-dimensi empiris berikut ini : 

a) Hubungan pemimpin-anggota. Hal ini merupakan variabel 

yang paling penting di dalam menentukan situasi yang 

menyenangkan tersebut.  

b) Derajat dari struktur tugas. Dimensi ini merupakan masukan 

yang amat penting, dalam menentukan situasi yang 

menyenangkan.  

c) Posisi kekuasaan pemimpin yang dicapai lewat otoritas 

formal. Dimensi ini merupakan dimensi yang amat penting 

ketiga di dalam situasi yang menyenangkan.  

1) Teori Jalan Kecil-Tujuan (Path-Goal Theory) 

Adapun teori path-goal versi House, memasukkan empat 
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tipe atau gaya utama kepemimpinan sebagai berikut : 

a) Kepemimpinan direktif 

Tipe ini sama dengan model kepemimpinan yang 

otokratis dari Lippitt dan White. Bawahan mengetahui apa 

yang diharapkan darinya dan pengarahan yang khusus 

diberikan oleh pemimpin. Dalam model ini tidak ada 

partisipasi dari bawahan. 

b) Kepemimpinan yang mendukung (supportive leadership) 

Kepemimpinan model ini mempunyai kesediaan untuk 

menjelaskan sendiri, bersahabat, mudah didekati, dan 

mempunyai perhatian kemanusiaan yang murni terhadap para 

bawahannya. 

c)  Kepemimpinan partisipatif 

Gaya kepemimpinan ini, pemimpin berusaha meminta 

dan mempergunakan saran-saran dari para bawahannya. 

Namun pengambilan keputusan masih ada padanya. 

d)  Kepemimpinan yang berorientasi pada prestasi 

Gaya kepemimpinan ini menetapkan serangkaian 

tujuan yang menantang para bawahannya untuk berprestasi. 

Demikian pula pemimpin memberikan keyakinan kepada 

mereka bahwa mereka mampu melaksanakan tugas pekerjaan 

mencapai tujuan secara baik. 

2) Pendekatan Sosial Learning dalam Kepemimpinan 
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Pendekatan ini memberikan suatu dasar untuk suatu model 

konsepsi yang menyeluruh bagi perilaku organisasi. Sosial 

learning merupakan suatu teori yang dapat memberikan suatu 

model yang menjamin kelangsungan, interaksi timbal-balik antara 

pemimpin, lingkungan dan perilakunya sendiri. 

Jika seorang pemimpin berusaha untuk mempengaruhi 

perilaku orang lain, maka pemimpin tersebut perlu memikirkan 

gaya kepemimpinannya. Menurut (Tampubolon, 2007) gaya 

kepemimpinan adalah perilaku dan strategi, sebagai hasil 

kombinasi dari falsafah, ketrampilan, sifat, sikap, yang sering 

diterapkan seorang pemimpin ketika ia mencoba mempengaruhi 

kinerja bawahannya. Gaya kepemimpinan bersifat lentur atau 

fleksibel, maksudnya adalah gaya kepemimpinan yang biasa 

diterapkan pemimpin dapat berubah dengan gaya kepemimpinan 

yang lainnya seiring dengan berubahnya situasi dan kondisi 

internal organisasi (Suranta, 2002). 

c. Tipe Gaya Kepemimpinan  

Siagian (2003) Terdapat lima tipe kepemimpinan yang 

mempunyai ciri masing – masing, yaitu : 

1. Tipe pemimpin yang otokratik 

Seorang pemimpin yang otokratik adalah seorang pemimpin yang: 

a. Menganggap organisasi sebagai milik pribadi  

b. Mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi  
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c. Menganggap bahwa sebagai alat semata-mata 

d. Terlalu bergantung pada kekuasaan formalnya 

e. Dalam tindakan penggeraknya sering mempergunakan 

approach yang mengandung unsur paksaan dan puntif (bersifat 

menghukum)  

2. Tipe pemimpin yang militeristik  

Perlu diperhatikan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud 

seorang pemimpin tipe militeristik berbeda dengan seorang 

pemimpin modern. Seorang pemimpin yang bertipe militeristik 

adalah seorang pemimpin yang memiliki sifat: 

a. Dalam menggerakkan bawahannya sistem perintah yang sering 

dipergunakan. 

b. Dalam meggerakkan bawahannya senang bergantung pada 

pangkat dan jabatan  

c. Senang kepada formalitas yang berlebih lebihan  

d. Menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahannya  

3. Tipe pemimpin yang paternalistik. 

Seorang pemimpin yang bertipe militeristik adalah seorang 

pemimpin yang memiliki sifat: 

a. Menganggap bahwa sebagai manusia yang tidak dewasa  

b. Bersikap terlalu melindungi  

c. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya 

untuk mengambil keputusan  
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d. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk 

mengambil inisiatif  

e. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk 

mengembangkan daya kreasi dan fantasi  

f. Sering bersikap mau tahu  

4. Tipe pemimpin yang Kharismatik 

Harus diakui bahwa untuk keadaan tentang seorang 

pemimpin yang dimikian sangat diperlukan. Akan tetapi sifatnya 

yang negatif mengalahkan sifatnya yang positif. 

5. Tipe pemimpin yang Demokratik 

Pengetahuan tentang kepemimpinan telah membuktikan 

bahwa tipe pemimpin yang demokratislah yang paling tepat untuk 

organisasi modern karena: 

a. Ia senang menerima saran, pendapat bahkan kritikan dari 

bawahan.  

b. Selalu berusaha mengutamakan kerjasama teamwork dalam 

usaha mencapai tujuan.  

c. Selalu berusaha lebih sukses  

d. Selalu berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya 

sebagai pemimpin  

d. Fungsi – fungsi kepemimpinan 

Fungsi kepemimpinan berhubungan dengan situasi sosial dalam 

kehidupan kelompok atau organisasi dimana fungsi kepemimpinan 
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harus diwujudkan dalam interaksi antar individu. Menurut Rivai 

(2005:53) secara operasional fungsi pokok kepemimpinan dapat 

dibedakan sebagai berikut:  

a. Fungsi Instruktif  

   Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai 

komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, 

bilamana, dan dimana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat 

dilaksanakan secara efektif. Kepemimpinan yang efektif 

memerlukan kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi 

orang lain agar mau melaksanakan perintah.  

Ciri ciri tipe instruktif adalah sebagai berikut: 1) Pemimpin 

memberikan pengarahan tertinggi dan rendah dukungan. 2) 

Pemimpin memberikan batasan peranan bawahan. 3)Pemimpin 

memberitahukan bawahan tentang apa, bilamana, dimana dan 

bagaimana bawahan melaksanakan tugasnya. 4)inisiatif 

pemecahan masalah dan pengambilan keputusan semata- mata 

dilakukan oleh pemimpin. 5) pemecahan masalah dan pengambilan 

keputusan diumumkan oleh pemimpin dan peaksanaannya diawasi 

secara ketat oleh pemimpin. 

b. Fungsi konsultatif  

Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Konsultasi itu 

dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik 

untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan 
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yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Dengan menjalankan 

fungsi konsultatif dapat diharapkan keputusan-keputusan pimpinan 

akan mendapat dukungan dan lebih mudah menginstruksikannya 

sehingga kepemimpinan berlangsung efektif.  

Adapaun ciri- cirinya adalah: a) Pemimpin memberikan baik 

pengarahan maupun dukungan tinggi. b) pemimpin mengadakan 

komunikasi dua arah dan berusaha mendengarkan perasaaan, 

gagasan dan saran bawahan. c) Pengawan dan pengambilan 

keputusan tetap pada pemimpin 

c. Fungsi Partisipasi  

Dalam menjalankan fungsi ini pemimpin berusaha 

mengaktifkan orang orang yang dipimpinnya, baik dalam keikut 

sertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. 

Partisipasi tidak berarti bebas berbuat semaunya, tetapi dilakukan 

secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak 

mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain. 

Keikutsertaan pemimpin harus tetap dalam fungsi sebagai 

pemimpin dan bukan pelaksana.  

d. Fungsi Delegasi  

 Fungsi ini dilaksanakan dengan memerikan pelimpahan 

wewenang membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui 

persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pimpinan. Fungsi 

delegasi pada dasarnya berarti kepercayaan. Orang-orang penerima 
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delegasi itu harus diyakini merupakan pembantu pemimpin yang 

mempunyai kesamaan prinsip, persepsi, dan aspirasi.   

e. Fungsi Pengendalian  

 Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang 

sukses atau efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara 

terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan 

tercipnya tujuan bersama secara maksimal. Fungsi pengendalian 

ini dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, 

koordinasi, dan pengawasan 

e. Indikator Kepemimpinan   

Indikator Kepemimpinan menurut Handoko (2003) menyatakan 

kepemimpinan memiliki empat indikator. Indikator yang 

dikemukakan Handoko inilah yang peneliti pakai dalam penelitian, 

yaitu: 

1. Pelaksanaan tugas, pemimpin memerintah bawahannya untuk 

melaksanakan tugas dan membuat semua keputusan yang 

berhubungan dengan kerja 

2. Memberi dukungan, pemimpin memberi dukungan dengan 

memperhatikan kondisi kerja bawahannya serta menciptakan 

situasi kerja yang nyaman bagi bawahannya 

3. Mengutamakan hasil daripada proses, pemimpin menetapkan 

tujuan dan memberikan perintah setelah hal itu didiskusikan 

terlebih dahulu dengan bawahan. Bawahan dapat membuat 
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keputusan – keputusan mereka sendiri tentang cara pelaksanaan 

tugas 

4. Memberi petunjuk, pemimpin memberikan petunjuk kepada 

bawahan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Pemimpin memberi 

bawahan berbagai fleksibilitas untuk melaksanakan tugas – tugas 

mereka dalam batas – batas dan prosedur yang telah ditetapkan. 

3. Lingkungan Kerja 

a. Pengertian Lingkungan Kerja 

Menurut Sedarmayanti (2009:21) lingkungan kerja merupakan 

suatu keadaan yang dirasakan oleh pegawai di sekitar tempat 

kerjanya/organisasinya baik secara langsung maupun secara tidak 

langsung. Lingkungan kerja maksudnya adalah keseluruhan perkakas 

dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya di mana seseorang 

bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai 

perorangan maupun sebagai organisasi.  

Dalam hal ini meliputi tuntutan tugas, tuntutan peran, tuntutan 

antar pribadi, struktur organisasi, dan kepemimpinan organisasi. 

Menurut Robbins (2001) tuntutan tugas merupakan faktor yang 

dikaitkan pada pekerjaan seseorang. Faktor ini mencakup desain 

pekerjaan individu itu, kondisi kerja, dan tata letak kerja fisik. Desain 

pekerjaan individu terdiri dari: 

1) Otonomi, yaitu sejauh mana pekerjaan itu memberikan kebebasan, 

ketidaktergantungan, dan keleluasaan yang cukup besar kepada 

individu dalam menjadwalkan pekerjaan itu, dan dalam 
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menentukan prosedur yang digunakan dalam menyelesaikan kerja 

itu. 

2) Keragaman tugas, yaitu sejauh mana pekerjaan itu menuntut 

keragaman kegiatan yang berbeda, sehingga pegawai dapat 

menggunakan keterampilan dan bakat yang berbeda. 

Kondisi fisik di tempat kerja juga berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai, yang meliputi suhu, kebisingan, penerangan, serta ukuran 

ruangan. Suhu adalah satu variabel dimana terdapat perbedaan 

individual yang besar. Suhu yang nyaman bagi seseorang belum tentu 

dirasakan sama oleh orang lain. Dengan demikian, adalah penting 

bahwa karyawan bekerja di lingkungan dimana suhu diatur 

sedemikian rupa sehingga berada diantara rentang yang dapat diterima 

setiap individu. Tingkat kebisingan yang levelnya tinggi atau tidak 

dapat diramalkan cenderung meningkatkan gangguan. Intensitas 

cahaya yang tepat tergantung pada kesulitan tugas dan kecermatan 

yang dituntut. Tingkat yang tepat dari intensitas cahaya juga 

tergantung pada usia karyawan. Pencapaian kinerja pada tingkat 

penerangan lebih tinggi adalah lebih besar untuk karyawan yang lebih 

tua dibanding yang muda. 

Seorang pegawai dituntut untuk menyelesaikan pekerjaannya 

tepat waktu, membutuhkan kecermatan, ketelitian, dan ketenangan 

dalam bekerja. Ia akan memerlukan desain ruangan yang tertutup, 

tingkat kebisingan rendah, tingkat pencahayaan yang cukup, suhu 



26 
 

 
 

udara yang nyaman, serta pilihan desain interior yang tepat. Menurut 

Robbins (2001:8) pengaturan tempat kerja sangat penting karena 

mempengaruhi interaksi formal dan kebutuhan sosial. Dinding dan 

sekat yang dihilangkan dengan desain kantor yang terbuka, akan 

memudahkan karyawan saling berkomunikasi. Pengaturan ruang kerja 

sebuah kantor dapat memuat pesan non-verbal, misalnya sebuah meja 

yang diletakkan diantara 2 kelompok. Hal tersebut mengungkapkan 

formalitas dan wewenang dari kepala kantor. Lain halnya jika, suatu 

kantor menempatkan kursi-kursi yang memungkinkan orang-orang 

duduk berdampingan dan berkomunikasi. 

Jadi lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada 

disekitar pegawai yang dapat mempengarui diri pegawai dalam 

menjalankan tugas yang dibebankan oleh perusahaan. 

b. Jenis – Jenis Lingkungan kerja 

Jenis – jenis lingkungan kerja memberi pengaruh pada setiap 

pekerjaan karyawan. Menurut Sedarmayanti (2001) menyatakan 

bahwa jenis lingkungan kerja terbagi menjadi dua yaitu: 

1) Lingkungan kerja fisik 

Lingkungan kerja fisik adalah semua yang terdapat disekitar 

pekerjaaan yang dapat mempengarui pegawai baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Faktor – faktor fisik ini mencakup suhu 

udara ditempat kerja, luas ruang kerja, kebisingan, kepadatan dan 

kesesakan. 

2) Lingkungan kerja non fisik 
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Lingkungan kerja non fisk adalah semua keadaan yang 

terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik dengan atasan 

maupun dengan sesama rekan kerja ataupun hubungan dengan 

bawahan. 

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lingkungan Kerja 

Sedarmayanti (2001:21) menyatakan bahwa terdapat faktor 

yang dapat mempengarui terbentuknya suatu kondisi lingkungan kerja 

dikaitkan dengan kemampuan karyawan, diantaranya adalah : 

1. Penerangan/cahaya di tempat kerja 

Cahaya atau penerangan sangat besar manfaatnya bagi 

karyawan guna mendapat keselamatan dan kelancaran kerja. Oleh 

sebab itu perlu diperhatikan adanya penerangan yang terang tetapi 

tidak menyilaukan. Cahaya yang kurang jelas dan pada akhirnya 

menyebabkan kurang efisien dalam melaksanakan pekerjaan, 

sehingga tujuan organisasi sulit dicapai. 

2. Temperatur/suhu udara di tempat kerja 

Dalam keadaan normal, tiap angoota tubuh manusia 

mempunyai temperatur berbeda. Tubuh manusia mempunyai 

temperatur berbeda. Tubuh manusia selalu berusaha untuk 

mempertahankan keadaan normal, dengan suatu sistem tubuh yang 

sempurna sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan 

yang terjadi diluar tubuh. Tetapi kemampuan untuk menyesuaikab 

diri tersebut ada batasnya, yaitu bahwa tubuh manusia masih dapat 
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menyesuaikan dirinya dengan temperatur luar jika perubahan luar 

tubuh tidak lebih dari 20% untuk kondisi panas dan 35% untuk 

kondisi dingin dari keadaan normal tubuh. 

3. Kelembapan ditempat kerja 

Kelembapan adalah banyaknya air yang terkandung dalam 

udara, biasa dinyatakan dalam persentase. Kelembapan ini 

berhubungan atau dipengarui oleh temperatur udara dan secara 

bersama – sama antara temperatur, kelempaban, kecepatan udara 

bergerak dan radiasi panas dari udara tersebut akan mempengarui 

keadaan tubuh manusia pada saat menerima atau melepaskan panas 

dari tubuhnya. 

Suatu keadaan dengan temperatur udara sangat panas dan 

kelembapan tinggi, akan menimbulkan pengurangan panas dari 

tubuh secara besar-besaran, karena sistem penguapan. Pengaruh 

lain adalah makin cepatnya denyut jantung karena makin aktifnya 

peredaran darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan tubuh 

manusia selalu berusahan untuk mencapai keseimbangan antar 

panas tubuh dengan suhu disekitarnya. 

4. Sirkulasi udara di tempat kerja 

Oksigen merupakan gas yang dibutuhkan oleh mahluk hidup 

untuk menjaga kelangsungan hidup, yaitu untuk proses 

metabolisme/ udara di sekitar dikatakan kotor apabila kadar 

oksigen dalam udara tersebut telah berkurang dan telah bercampur 
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dengan gas atau bau-bauan yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. 

Sumber utama adanya udara segar adalah adanya tanaman di 

sekitar tempat kerja. Tanaman merupakan penghasil oksigen yang 

dibutuhkan manusia. Dengan cukupnya oksigen di sekitar tempat 

kerja, ditambah dengan pengaruh secara psikologis akibat adanya 

tanaman disekitar tempat kerja, keduanya akan memberikan 

kesejukan dan kesegaran pada jasmani. Rasa sejuk dan segar 

selama bekerja akan membantu mempercepat pemulihan tubuh 

akibat lelah setelah bekerja. 

5. Kebisingan di tempat kerja  

Salah satu polusi yang cukup menyibukkan para pakar untuk 

mengatasinya adalah kebisingan, yaitu bunyi yang tidak 

dikehendaki oleh telinga . tidak dikehendaki, karena terutama 

dalam jangka panjang bunyi tersebut dapat menganggu ketenangan 

bekerja, merusak pendengaran dan menimbulkan kesalahan 

komunikasi, bahkan menurut penelitian, kebisingan yang serius 

bisa menyebabkan kematian. Karena pekerjaan membutuhkan 

konsentrasi, maka suara bising hendaknya dihindarkan agar 

pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan dengan efisien sehingga 

kinerja meningkat. 

6. Getaran mekanis di tempat kerja 

Getaran mekanis artinya getaran yang ditimbulkan oleh alat 

mekanis, yang sebagian dari getaran ini sampai ke tubuh karyawan 
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dan dapat menimbulkan akibat yang tidak diinginkan. Getaran 

mekanis pada umumnya sangat menggangu tubuh karena ketidak 

teraturannya, baik tidak teratur dalam intensitas maupun 

frekwensinya. Gangguan terbesar terhadap suatu alat dalam tubuh 

terdapat apabila frekuensi alam ini beresonansi dengan frekwensi 

dari getaran mekanis. Secara umum getaran mekanis dapat 

mengganggu tubuh dalam hal konsentrasi bekerja, mengakibatkan 

kelelahan, timbul beberapa penyakit seperti penyakit mata, syaraf, 

peredaran darah, otot, tulang, dan lain,lain 

7. Bau-bauan di tempat kerja 

Adanya bau-bauan di sekitar tempat kerja dapat dianggap 

sebagai pencemaran, karena dapat menganggu konsentrasi bekerja, 

dan bau-bauan yang terjadi terus menerus dapat mempengaruhi 

kepekaan penciuman. Pemakaian air condition atau AC  yang tepat 

merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk 

menghilangkan bau-bauan yang menganggu di sekitar tempat 

kerja. 

8. Tata warna di tempat kerja 

Menata warna di tempat kerja perlu dipelajari dan 

direncanakan dengan sebaik-baiknya. Pada kenyataannya tata 

warna tidak dapat dipisahkan dengan penataan dekorasi. Hal ini 

dapat dimaklumi karena warna mempunyai pengaruh besar 

terhadap perasaan. Sifat dan pengaruh warna kadang-kadang 
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menimbulkan rasa senang, sedih, dan lain-lain, karena dalam sifat 

warna dapat merangsang perasaan manusia. 

9. Dekorasi di tempat kerja 

Dekorasi ada hubungannya dengan tata warna yang baik, 

karena itu dekorasi tidak hanya berkaitan dengan hasil ruang kerja 

saja tetapi berkaitan juga dengan cara mengatur tata letak, tata 

warna, perlengkapan, dan lainnya untuk bekerja. 

10. Musik di tempat kerja 

Menurut para pakar, musik yang nadanya lembut sesuai 

dengan suasana, waktu dan tempat dapat membangkitkan dan 

merangsang karyawan untuk bekerja. Oleh karena itu lagu-lagu 

perlu dipilih dengan selektif untuk dikumandangkan di tempat 

kerja. Tidak sesuainya musik yang diperdengarkan di tempat kerja 

akan mengganggu konsentrasi kerja 

11. Keamanan di tempat kerja 

Guna menjaga tempat dan kondisi lingkungan kerja tetap 

dalam keadaan aman maka perlu diperhatikan adanya 

keberadaannya. Salah satu upaya untuk menjaga keamanan di 

tempat kerja, dapat memanfaatkan tenaga Satuan Petugas 

Keamanan 
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d. Indikator Lingkungan Kerja  

Indikator yang digunakan untuk dijadikan sebagai acuan dalam 

lingkungan kerja menurut Sedarmayanti (2001:46) adalah sebagai 

berikut : 

1. Penerangan 

2. Suhu udara 

3. Suara bising 

4. Penggunaan warna 

5. Ruang gerak yang diperlukan 

6. Keamanan kerja 

7. Hubungan karyawan 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu digunakan dalam rangka penyusunan penelitian 

ini. Kegunaannya untuk mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan 

oleh peneliti terdahulu, sekaligus bahan perbandingan dan bagaimana 

gambaran untuk mendorong kegiatan penelitian. Hasil – hasil penelitian 

terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1 

 

 

 

 

 



33 
 

 
 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Penelitian 

Terdahulu 

Uraian 

1 Peneliti Linawati Suhaji (2012) 

Judul Penelitian Pengaruh Motivasi, Kompetensi, 

Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada 

PT. Herculon Carpet Semarang 

Metode Penelitian Regresi Linear Berganda 

Hasil Penelitian - Motivasi Berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan 

- Kompetensi tidak berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja 

- Kepemimpinan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan 

- Lingkungan kerja berpengaruh positif 

dan tidak signifikan terhadap kinerja 

karyawan 

- Motivasi, Kompetensi, Kepemimpinan 

dan Lingkungan Kerja secara bersama – 

sama berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan 

 

2 Peneliti Dwi Wahyu Wijayanti (2012) 

Judul Penelitian Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT 

Daya Anugerah Semesta Semarang 

Metode Penelitian Regresi Linear Berganda 

Hasil Penelitian - Kepemimpinan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan 

PT. Daya Anugerah Semesta Semarang 

- Motivasi berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap kinerja karyawan 

PT. Daya Anugerah Semesta Semarang 

- Kepemimpinan dan motivasi kerja 

secara bersama – sama berpengaruh 

terhadap variabel kinerja karyawan 
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3 Peneliti Aurelia Potu (2013) 

Judul Penelitian Kepemimpinan, Motivasi dan Lingkungan 

Kerja Pengaruhnya Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada Kanwil Ditjen Kekayaan 

Negara Suluttenggo dan Maluku Utara di 

Manado 

Metode Penelitian Regresi Linear Berganda 

Hasil Penelitian - Kepemimpinan, Motivasi dan 

Lingkungan Kerja secara simultan 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan  

- Kepemimpinan secara pasrsia 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan 

- Motivasi secara parsial berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan  

- Lingkungan kerja Secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan 

 

Dapat diketahui bahwa ketiga penelitian diatas diperoleh jawaban 

yang sama terkait dengan variabel kepemimpinan, lingkungan kerja dan 

kinerja karyawan. Pada penelitian pertama, peneliti menggunakan teori 

kepemimpinan, lingkungan kerja dan kinerja karyawan dari Pramudyo. 

Pada penelitian kedua, peneliti menggunakan teori kepemimpinan dari 

Hasibuan dan lingkungan kerja menggunakan teori dari Supardi, serta 

metode penelitian hanya menggunakan uji spss dan teknik pengumpulan 

data hanya menggunakan kuisioner.  

Penelitian ketiga, indikator dari kepemimpinan terdiri dari bersifat 

adil, memberi sugesti, mendukung tujuan, katalisator, menciptakan rasa 

aman, sebagai wakil organisasi, sumber inspirasi dan bersifat menghargai. 

Penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada tahun 
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pembuatan, objek atau tempat penelitian, serta indikator yang digunakan 

dalam setiap masing-masing variabel penelitian. 

C. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan Kepemimpinan Dengan Kinerja Karyawan 

Berdasarkan deskripsi teori – teori yang dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mengarahkan, 

mempengarui, mendorong dan mengendalikan orang lain atau bawahan 

untuk bisa melakukan sesuatu pekerjaan atas kesadarannya dan sukarela 

dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Dapat dikatakan bahwa 

kepemimpinanlah yang memainkan peranan yang sangat dominan dalam 

keberhasilan organisasi untuk menyelenggarakan berbagai kegiatannya 

terutama terlihat dalam kinerja para pegawainya (Siagian, 2003:3). 

2. Hubungan Lingkungan Kerja Dengan Kinerja Karyawan 

Berdasarkan deskripsi teori – teori yang dapat disimpulkan 

lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada disekitar pegawai 

yang dapat mempengarui diri pegawai dalam menjalankan tugas yang 

dibebankan oleh perusahaan. Perusahaan hendaknya mencerminkan 

kondisi lingkungan kerja yang dapat mendukung kinerja karyawan dan 

kerjasama antar atasan, bawahan maupun yang memiliki status jabatan 

yang sama diperusahaan. Kondisi yang hendaknya diciptakan adalah 

suasana kekeluargaan, komunikasi yang baik dan pengendalian diri 

(Nitisemito, 2000:170-171).  
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D. Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka pikir penelitian ini dapat disajikan pada gambar 2.1 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar 2.1. Kerangka pikir diatas menunjukkan 

bagaimana tahap – tahap penelitian dilakukan pada perusahaan rokok surya 

alami pamekasan. Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja 

karyawan diperlukan kepemimpinan yang baik untuk dapat memberi 

dukungan kepada karyawan juga didukung lingkungan kerja yang baik 

dalam melaksanakan pekerjaan seperti halnya memberikan ruang gerak 

yang diperlukan. 

Kinerja Karyawan (Y) 

1. Kualitas yang 

dihasilkan 

2. Kuantitas yang 

dihasilkan 

3. Waktu 

4. Kemampuan 

kerja sama 

Lingkungan Kerja (X2) 

1. Penerangan 

2. Suhu udara 

3. Suara bising 

4. Penggunaan warna 

5. Ruang gerak yang 

diperlukan 

6. Keamanan kerja 

7. Hubungan karyawan 

Kepemimpinan (X1) 

1. Pelaksanaan Tugas 

2. Memberi dukungan 

3. Mengutamakan hasil 

4. Memberi petunjuk 
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Hasil kerja yang dicapai oleh karyawan dalam melakukan suatu 

pekerjaan dapat dievaluasi tingkat kinerja karyawannya, maka kinerja 

karyawan harus dapat ditentukan dengan pencapaian target hasil selama 

periode waktu yang dicapai organisasi. 

E. Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan sementara mengenai perilaku, fenomena 

atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang masih dicari 

kebenarannya (Kuncoro 2009:59). Hipotesis berfungsi sebagai pegangan 

sementara yang masih dibuktikan kebenarannya dan kenyataannya. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini 

maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

H1: Diduga kepemimpinan dan lingkungan kerja berpengaruh secara 

bersama-sama dan signifikan terhadap kinerja karyawan perusahaan 

Surya Alami Pamekasan 

H2: Diduga kepemimpinan paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

perusahaan rokok  Surya Alami Pamekasan 


