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BAB II 

Tinjauan Pustaka 

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian tentang pengaruh Lingkungan Kerjadan Disiplin Kerja 

terhadap Kinerja Karyawan antara lain: 

1. Penelitian oleh Ni Made Diah Yudiningsih DKK (2016) dalam jurnalnya yang

berjudul pengaruh lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja

pegawai pada dinas pertanian dan peternakan kabupaten Buleleng. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja dan disiplin kerja secara

bersama-sama berpengaruh secara positif terhadap kinerja pegawai pada Dinas

Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng.

Kesamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti kinerja 

karyawan yang dipengaruhi oleh variable lingkungan kerja dan disiplin kerja. 

Akan tetapi penelitan yang dilakukan oleh Ni Made Diah Yudiningsih analisis 

datanya menggunakan analisis jalur sedangkan pada penelitian ini akan 

menggunakan analisis regresi linier berganda. 

2. Penelitian  dari Kusmayadi  (2014)  yang  berjudul  pengaruh karakteristik

individu, lingkungan kerja, dan motivasi terhadap kinerja karyawan di PT.

Indomarco  Prismatama  wilayah  kota  Cirebon. Hasil  penelitian

menunjukkan bahwa  karakteristik  individu,  lingkungan  kerja,  dan  motivasi

berpengaruh signifikan dan  positif,  baik  secara  parsial  maupun  secara

simultan terhadap kinerja    karyawan. Hasil    penelitian    menunjukkan

bahwa    karakteristik  individu    yang  baik  dan  lingkungan  kerja  baik  fisik
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maupun  non  fisik  serta adanya  pemberian  motif-motif  yang  kuat  dari  

perusahaan  dalam  membentuk motivasi   kerja   karyawan   yang   kuat   

menghasilkan   peningkatan   kinerja karyawan di PT. Indomarco Prismatama. 

Penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang 

kinerja karyawan, akan tetapi penelitian yang dialakukan oleh Kusmayadi 

menggunakan karakteristik individu, lingkungan kerja dan motivasi sebagai 

factor yang mempngaruhi kinerja sedangkan pada penelitian ini menggunakan 

variable lingkungan kerja dan disiplin kerja yang berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Untuk alat analisis, Kusmayadi dalam penelitiannya menggunakan 

analisis deskriptif dan analisis data kuantitatif dengan partial least square 

sedangkan pada penelitian ini alat analisisnya menggunakan analisis regresi 

linier berganda. 

3. Penelitian oleh Prabasari (2013) dalam jurnalnya dengan pengaruh motivasi, 

disiplin kerja dan komunikasi terhadap kinerja karyawan pada PT. PLN 

(persero) distribusi Bali. Hasil  penelitian menyatakan  bahwa baik  secara  

simultan maupun  parsial  motivasi, disiplin kerja dan komunikasi memiliki  

pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan pada PT. PLN 

(persero) distribusi bali. 

Penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang 

kinerja dan alat analisis yang digunakan oleh Prabasari sama dengan alat 

analisi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan 

alat analisis regresi linier berganda. Sedangkan perbedaan penelitian yang 

dilakukan oleh Prabasari dengan penelitian ini, pada penelitian Prabasari 
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variable yang mempengaruhi kinerja yaitu motivasi, disiplin kerja, dan 

komonikasi. Sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan variabel 

disiplin kerja dan lingkungan kerja. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

Made Diah 

Yudiningsih 

(2016) 

Pengaruh lingkungan kerja 

dan disiplin kerja terhadap 

kinerja pegawai pada 

dinas pertanian dan 

peternakan kabupaten 

Buleleng. 

Analisis 

jalur 

menunjukkan bahwa 

lingkungan kerja dan 

disiplin kerja secara 

bersama-sama 

berpengaruh  secara  

positif  terhadap kinerja 

pegawai 

Kusmayadi  

(2014) 

Pengaruh karakteristik 

individu, lingkungan 

kerja, dan motivasi 

terhadap kinerja karyawan 

di PT. Indomarco  

Prismatama  wilayah  kota  

Cirebon. 

Analisis 

deskriptif 

dan analisis 

data 

kuantitatif 

dengan 

partial 

least 

square 

(LPS) 

menunjukkan bahwa  

karakteristik  individu,  

lingkungan  kerja,  dan  

motivasi  berpengaruh 

signifikan dan  positif,  

baik  secara  parsial  

maupun  secara  

simultan terhadap 

kinerja 

Prabasari 

(2013) 

Pengaruh motivasi, 

disiplin kerja dan 

komunikasi terhadap 

kinerja karyawan pada PT. 

PLN (persero) distribusi 

Bali. 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

menyatakan  bahwa 

baik  secara  simultan 

maupun  parsial  

motivasi, disiplin kerja 

dan komunikasi 

memiliki  pengaruh 

yang signifikan dan 

positif  terhadap kinerja 

karyawan 
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B. Tinjauan Teori 

1. Kinerja karyawan 

a. Pengertian 

 Kinerja adalah hasil-hasil fungsi pekerjaan seseorang atau sekelompok 

dalam suatu periode waktu tertentu yang merefleksikan seberapa baik seseorang 

atau kelompok tersebut memenuhi persyaratan sebuah pekerjaan dalam usaha 

pencapaian tujuan organisasi (Bernardin dan Russell, 2002). Menurut  

Mangkunegara  (2010 : 67),  kinerja  merupakan  hasil  kerja secara kualitas  dan  

kuantitas  yang  dicapai  oleh  seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

 Kasmir (2016 : 182) mengatakan kinerja merupakan hasil kerja dan perilaku 

kerja yang telah dicapai dalam menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab 

yang diberikan dalam suatu periode tertentu. Meningkatnya kinerja perorangan 

(individual performance) maka kemungkinan besar juga akan  meningkatkan  

kinerja  perusahaan (coorporate  performance) karena keduanya mempunyai 

hubungan yang erat. 

 Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja  merupakan 

hasil  kerja yang dicapai oleh  seseorang  atau  sekelompok  orang  dalam  suatu  

organisasi  atau perusahaan   secara   kualitas   dan   kuantitas   pada   periode   

tertentu yang merefleksikan  seberapa  baik  seseorang  atau  kelompok  tersebut 

memenuhi persyaratan sebuah pekerjaan dalam usaha pencapaian tujuan 

organisasi atau perusahaan. 
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b. Indikator Kinerja Karyawan 

 Menurut Kasmir (2016 : 208-210), indikator yang digunakan untuk 

mengukur kinerja karyawan ada enam, yaitu: 

1. Kualitas (mutu) 

  Kualitas merupakan suatu tingkatan di mana proses atau hasil dari 

penyelesain suatu kegiatan mendekati titik kesempurnaan. Makin sempurna 

suatu produk, maka kinerja makin baik, demikan pula sebaliknya jika kualitas 

pekerjaan yang dihasilkan rendah maka kinerjanya juga rendah. 

2. Kuantitaas (jumlah) 

  Untuk mengukur kinerja dapat pula dilakukan dengan melihat dari 

kuantitas (jumlah) yang dihasilkan oleh seseorang. 

3. Waktu (jangka waktu) 

Untuk jenis pekerjaan tertentu diberikan batas waktu dalam 

menyelesaikan pekerjaannya. Artinya ada pekerjaan batas waktu minimal dan 

maksimal yang harus dipenuhi. 

4. Kerja sama antar karyawan 

  Kinerja sering kali dikaitkan dengan kerja sama antar karyawan dan 

antar pimpinan. Hubungan ini sering kali juga dikatakan sebagai hubungan 

antar perseorangan. Dalam hubungan ini diukur apakah seorang karyawan 

mampu untuk mengembangkan perasaan saling menghargai, niat baik dan 

kerja sama antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lain. 

5. Penekanan biaya 
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  Biaya yang dikeluarkan untuk setiap aktivitas perusahaan sudah 

dianggarkan sebelum aktivitas dijalankan. Artinya dengan biaya yang sudah 

dianggarkan tersebut merupakan sebagai acuan agar tidak melebihi dari yang 

sudah dianggarkan. 

6. Pengawasan 

  Dengan melakukan pengawasan karyawan akan merasa lebih 

bertanggung jawab atas pekerjaannya dan jika terjadi penyimpangan akan 

memudahkan untuk melakukan koreksi dan melakukan perbaikan secepatnya. 

c. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan baik hasil maupun 

perilaku kerja menurut Kasmir (2016 : 189-193) yaitu : 

1. Kemampuan dan keahlian 

Merupakan kemampuan atau skill yang dimilki seseorang dalam suatu 

pekerjan. Semakin memiliki kemampuan dan keahlian maka akan dapat 

menyelesaikan pekerjaannya secara benar, sesuai dengan yang telah 

ditetapkan. 

2. Pengetahuan 

Maksudnnya adalah pengetahuan tentang pekerjaan. Seseorang yang 

memiliki pengetahuan tentang pekerjaan secara baik akan memberikan hasil 

pekerjaan yang baik, demikian pula sebaliknya. 

3. Rancangan kerja 

Merupakan rancangan pekerjaan yang akan memudahkan karyawan 

dalam mencapai tujuannya. Artinya jika suatu pekerjaan memiliki rancangan 
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yang baik, maka akan memudahkan untuk menjalankan pekerjaan tersebut 

secara tepat dan benar. 

4. Kepribadian 

Yaitu kepribadian seseorang atau karakter yang dimiliki seseorang. 

Setiap orang memiliki kepribadian atau karekter yang berbeda satu sama 

lainnya. Seseorang yang memiliki kepribadian atau karakter yang baik, akan 

dapat melakukan pekerjaan secara sungguh-sungguh penuh tanggung jawab 

sehingga hasil pekerjaannya juga baik. 

5. Motivasi kerja 

Motivasi kerja merupakan dorongan bagi seseorang untuk melakukan 

pekerjaan. Jika memiliki dorongan yang kuat dari dalam dirinya atau dorongan 

dari luar dirinya, maka karyawan akan terangsang atau terdorong untuk 

melakukan sesuatu dengan baik. 

6. Kepemimpinan 

Kepemimpianan merupakan perilaku seseorang pemimpin dalam 

mengatur, mengelola dan memerintah bawahannya untuk mengerjakan suatu 

tugas dan tanggung jawab yang diberikannya. 

7. Gaya kepemimpinan 

Merupakan gaya atau sikap seseorang pemimpin dalam mengahadapi 

atau memerintahkan bawahannya. 

8. Budaya organisasi 

Merupakan kebiasaan-kebiasaan atau norma-norma yang berlaku dan 

dimilik suatu organisasi atau perusahaan. Kebiasaan-kebiasaan atau norma-
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norma ini mengatur hal-hal yang berlaku dan diterima secara umum serta 

harus dipatuhi oleh segenap anggota suatu perusahaan. 

9. Kepuasan kerja 

Merupakan perasaan senang atau gembira, atau perasaan suka 

seseorang sebelum dan setelah melakukan suatu pekerjaan. Jika karyawan 

merasa senang atau gembira atau suka untuk bekerja, maka hasil 

pekerjaannya pun akan berhasil baik. 

10. Lingkungan kerja disekitar 

  Merupakan suasana atau kondisi lokasi tempat bekerja. Lingkungan 

kerja dapat berupa ruangan, layout, sarana dan prasana, serta hubungan kerja 

dengan sesama rekan kerja. Jika lingkungan kerja dapat membuat suasana 

nyaman dan memberikan ketenangan maka akan membuat suasana kerja 

menjadi kondusif, sehingga dapat meningkatkan hasil kerja seseorang menjadi 

lebih baik, karena bekerja tanpa gangguan. Namun sebaliknya jika suasana 

atau kondisi lingkukngan kerja tidak memberikan kenyamanan atau 

ketenangan, maka akan berakibat suasana kerja menjadi terganggu yang pada 

akhirnya akan mempengaruhi dalam bekerja. Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa lingkungan kerja memengaruhi kinerja seseorang. 

11. Loyalitas 

Merupakan kesetiaan karyawan untuk tetap bekerja dan membela 

perusahaan dimana tempatnya bekerja. 

12. Komitmen 
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Merupakan kepatuhan karyawan untuk menjalankan kebijakan atau 

peraturan perusahaan dalam bekerja. 

13. Disiplin kerja 

Merupakan usaha karyawan untuk menjalankan aktivitas kerjanya 

secara sungguh-sungguh.Disiplin kerja dalam hal ini dapat berupa waktu, 

misalnya masuk kerja selalu tepat waktu. Kemudian disiplin dalam 

mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya sesuai dengan perintah yang 

harus dikerjakan. Karyawan yang disiplin akan memngaruhi kinerja. 

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan diatas 

peneliti hanya mengangkat dua faktor yang telah disesuaikan dengan keadaan 

obyek penelitain, yaitu faktor lingkungan kerja dan disiplin kerja. 

2. Lingkungan Kerja 

a. Pengertian 

 Lingkungan kerja adalah sesuatu yang ada di sekitar para pekerja dan yang 

memengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan 

(Nitisemito, 2000 : 183). Sedangkan menurut Terry (2006) Lingkungan  kerja  

dapat  diartikan  sebagai  kekuatan-kekuatan  yang memengaruhi,  baik  secara  

langsung  maupun  tidak  langsung terhadap kinerja organisasi atau perusahaan. 

Selanjutnya menurut Sedarmayanti (2011:2) lingkungan kerja merupakan 

keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya 

dimana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik 

sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok. 
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 Schultz  &  Schultz  (2006)  mengartikan lingkungan  kerja  sebagai suatu 

kondisi yang berkaitan dengan ciri-ciri tempat bekerja terhadap perilaku dan sikap 

karyawan dimana   hal   tersebut   berhubungan   dengan   terjadinya perubahan-

perubahan   psikologis   karena   hal-hal   yang   dialami   dalam pekerjaannya  

atau dalam  keadaan  tertentu  yang  harus  terus  diperhatikan oleh  organisasi  

yang  mencakup  kebosanan  kerja,  pekerjaan  yang  monoton dan kelelahan. 

 Berdasarkan beberapa  definisi  menurut  ahli  yang  telah  disebutkan  di 

atas, maka bisa disimpulkan bahwa lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang  

berada  di  sekitar  tempat  kerja karyawan, baik  yang  bersifat  fisik maupun  

non-fisik  yang  dapat  mendukung  kinerja  seorang karyawan dalam menjalankan  

tugas-tugas  yang  dibebankan  kepadanya. Ruang  kerja  yang bersih,  nyaman,  

dan  kondusif  diharapkan  akan  mendukung  kinerja  seorang karyawan selain  

lingkungan  kerja  fisik,  lingkungan  kerja  non-fisik berupa hubungan  sosial  

dengan  rekan  kerja  dan  atasan  juga  memiliki  pengaruh terhadap kinerja 

karyawan dalam perusahaan. 

b. Jenis-Jenis Lingkungan Kerja 

 Menurut Sedarmayanti (2011: 26), secara garis besar, jenis lingkungan kerja 

terbagi menjadi dua, yaitu:  

1. Lingkungan kerja fisik (physical working environment) 

Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang 

terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan baik 

secara langsung maupun secara tidak langsung. Lingkungan kerja fisik dapat 

dibagi menjadi dua kategori yaitu: 
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a. Lingkungan kerja yang langsung berhubungan dengan pegawai seperti pusat 

kerja, kursi, meja, dan sebagainya. 

b. Lingkungan perantara atau lingkungan umum dapat juga disebut lingkungan 

kerja yang mempengaruhi kondisi manusia misalnya temparatur, 

kelembaban, sirkulasi udara, pencahayaan, kebisingan, getaran mekanik, 

bau tidak sedap, warna dan lain-lain. 

2. Lingkungan kerja non-fisik (Non-physical working environment) 

Lingkungan kerja non-fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang 

berkaitan dengan hubungsn kerja, baik hubungan dengan atasan maupun 

hubungan dengan bawahan sesama rekan kerja, ataupun hubungan dengan 

bawahan. 

c. Indikator Lingkungan Kerja 

 Indikator-Indikator lingkungan kerja fisik menurut Sedarmayanti (2011:26), 

diantaranya : 

1. Suasana kerja 

Kondisi yang ada disekitar karyawan yang sedang melakukan pekerjaan yang 

dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan seperti pencahayaan, sirkulasi 

dan kelembaban udara ditempat kerja karyawan.. 

2. Kebisingan 

Kebisingan menggangu konsentrasi, siapapun tidak senang mendengarkan 

suara bising, karena kebisingan merupakan gangguan terhadap seseorang. 

3. Penggunaan warna 
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Warna dapat berpengaruh terhadap jiwa manusia, sebenarnya bukan warna 

saja yang diperhatikan tetapi komposisi warna pun harus pula diperhatikan. 

4. Fasilitas 

Fasilitas merupakan suatu penunjang untuk karyawan dalam menjalankan 

aktivitas dalam bekerja. 

Sedangkan indikator-Indikator lingkungan kerja non fisik menurut Budi 

W. Soetjipto (2008:87), adalah sebagai berikut : 

1. Hubungan yang harmonis dengan rekan kerja 

Hubungan yang harmonis merupakan bentuk hubungan dari suatu 

pribadi ke pribadi yang lain dalam suatu organisasi. 

2. Hubungan yang baik dengan atasan 

  Hubungan atau komonikasi yang terjalin dengan baik antara atasan 

dan bawahan. 

3. Kesempatan untuk maju 

Kesempatan untuk maju merupakan suatu peluang yang dimiliki oleh 

seorang karyawan berprestasi dalam menjalankan pekerjaannya agar 

mendapatkan hasil yang lebih. 

4. Keamanan dalam pekerjaan 

Adalah keamanan yang dapat dimasukan kedalam lingkungan kerja, 

dalam hal ini terutama keamanan milik pribadi bagi karyawan. 
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d. Dampak Lingkungan Kerja 

 Soetjipto (2004) berpendapat beberapa pengaruh atau dampak dari 

lingkungan kerja antara lain: 

1. Kenyamanan karyawan 

Kenyamanan dalam bekerja biasanya akan berdampak pada kualitas 

kerja seseorang. Oleh karena itu, kenyamanan karyawan diterima dengan baik 

dalam artia lingkungan kerja mendukung, maka karyawan akan maksimal 

dalam bekerja. 

2. Kinerja karyawan 

Jika kondisi tempat kerja terjamin maka akan berdampak pada naiknya 

kinerja karyawan secara berkelanjutan. Kinerja karyawan menurun ketika 

perusahaan tidak memperhatikan fasilitas pendukung karyawannya dalam 

bekerja. 

3. Perilaku karyawan 

Perilaku kerja adalah dimana orang-orang di tempat kerja dapat 

mengaktualisasikan dirinya melalui sikap dalam bekerja. Sikap yang diambil 

oleh karyawan untuk menentukan apa yang akan mereka lakukan di  

lingkungan tempat kerja mereka. Lingkungan kerja yang aman, nyaman, 

bersih, dan memiliki tingkat gangguan yang minimum sangat disukai oleh 

karyawan. 

4. Tingkat stres karyawan 

Lingkungan kerja yang tidak kondusif akan berpengaruh terhadap 

tingkat stres kerja karyawan. 
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3. Disiplin kerja 

a. Pengertian 

 Menurut Sutrisno (2014: 96) disiplin kerja merupakan sikap kesediaan dan 

kerelaan seseorang untuk mematuhi dan menaati segala norma peraturan yang 

berlaku diorganisasi. Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer 

untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah 

suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan 

kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial 

yang berlaku (Rivai, 2010: 825). 

 Menurut Hasibuan (2013: 193) menyatakan bahwa kedisiplinan adalah 

kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan  dan  

norma-norma  sosial  yang  berlaku. Ketaatan  ini dapat  diwujudkan  dalam  

bentuk  sikap,  tingkah  laku,  maupun perbuatan yang sesuai dengan peraturan 

tersebut. Disiplin adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat 

terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak 

tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima 

sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan 

kepadanya (Bejo Siswanto, 2005 : 291). 

 Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah perilaku seseorang, kesadaran   

dan kesediaan seseorang dalam menaati semua peraturan perusahaan dan norma-

norma sosial yang berlaku. 
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b. Indikator disiplin kerja 

 Rivai (2005) menjelaskan bahwa disiplin kerja memiliki beberapa indikator, 

diantaranya adalah sebagai beriku : 

1. Kehadiran 

Kehadiran menjadi indikator yang mendasar untuk mengukur 

kedisiplinan karyawan, biasanya karyawan yang memiliki disiplin kerja 

rendah terbiasa untuk datang terlambat dalam bekerja. 

2. Ketaatan pada peraturan kerja 

Karyawan yang taat pada peraturan kerja selalu mengikuti pedoman 

kerja dan tidak akan melalaikan prosedur kerja yang ditetapkan oleh 

organisasi. 

3. Ketaatan pada standar kerja 

Hal ini dapat dilihat melalui besarnya tanggung jawab karyawan 

terhadap tugas yang diamanahkan kepadanya. 

4. Tingkat kewaspadaan tinggi 

Karyawan memiliki kewaspadaan tinggi akan selalu berhati-hati, penuh 

perhitungan dan ketelitian dalam bekerja, serta selalu menggunakan sesuatu 

secara efektif dan efisien. 

5. Bekerja etis 

Beberapa karyawan mungkin melakukan tindakan yang tidak sopan ke 

rekan kerja maupun lingkungan kerjanya atau terlibat dalam tindakan yang 

tidak pantas. Hal ini merupakan salah satu bentuk tindakan indisipliner, 

sehingga bekerja etis sebagai salah satu wujud dari disiplin kerja karyawan. 
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c. Faktor yang Mempengaruhi Disiplin Kerja  

 Menurut Moekizat (2002) disiplin dapat timbul karena dua hal yaitu: 

1. Self imposed discipline, disiplin yang berasal dari diri sendiri. Disiplin yang 

berasal dari diri sesorang pada hakikatnya merupakan suatu tanggapan spontan 

terhadap pimpinan yang cakap dan merupakan semacam dorongan pada 

dirinya sendiri atau disebut motivasi. 

2. Command discipline, disiplin yang diperintahkan. Artinya, disiplin yang 

berasal dari suatu kekuasaan yang diakui dan menggunakan cara-cara 

“menakutkan” untuk memperoleh pelaksanaan melalui peraturan-peraturan 

atau budaya yang ada di dalam organisasi tersebut. 

C. Hubungan Lingkungan Kerja, Disiplin Kerja dan Kinerja 

 Lingkungan kerja memiliki hubungan terhadap kinerja karyawan. Hal ini 

dapat dilihat dari pendapat Mangkunegara (2004:68), lingkungan kerja 

mempunyai hubungan yang sangat erat terhadap kinerja karyawan, motif 

berprestasi yang perlu dimiliki oleh karyawan harus ditumbuhkan dari dalam diri 

sendiri dan dari lingkungan kerja, karena motif berprestasi yang ditumbuhkan dari 

dalam diri sendiri akan membentuk suatu kekuatan diri dan jika situasi lingkungan 

kerja turut menunjang maka pencapaian kinerja akan lebih mudah. 

 Disiplin kerja juga memiliki hubungan terhadap kinerja karyawan. Hal ini 

dapat dilihat dari pendapat Saydam (2000: 286) bahwa karyawan yang melakukan 

pekerjaan tanpa kedisiplinan akan berdampak negatif bagi perusahaan yang pada 

akhirnya akan mempengaruhi kinerja karyawan tersebut, oleh karena 
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itu semakin baik disiplin kerja karyawan maka akan semakin meningkatkan 

kinerjanya. 

D. Kerangka Konseptual 

 Lingkungan kerja merupakan lingkungan fisik tempat karyawan bekerja 

yang mempengaruhi kinerja, keamanan dan mutu kehidupan kerja mereka. (Barry 

Render & Jay Heizer, 2001:239). Pendapat ini didukung dengan penelitian yang 

dilakukan Yudiningsih (2016) dan Kusmayadi pada tahun 2014 dengan hasil 

penelitiannya yaitu lingungan kerja berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

kinerja karyawan. 

 Menurut Hasibuan (2013: 193) “Kedisiplinan merupakan fungsi operatif 

manajemen sumber daya manusia yang terpenting karena semakin baik disiplin 

karyawan, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapainya. Tanpa disiplin 

karyawan yang baik, sulit bagi organisasi perusahaan mencapai hasil yang 

optimal”. Pendapat ini didunkung dengan hasil penelitian dari  Kusmayadi (2014) 

dan Prabasari (2013) dengan hasil penelitiannya yaitu disiplin kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan penelitian Yudiningsih pada tahun 

2016 yang menunjukkan bahwa lingkungan kerja dan disiplin kerja secara 

bersama-sama berpengaruh  secara  positif  terhadap kinerja pegawai 

 Berdasarkan pemahaman tentang beberapa teori yang berhubungan dan 

temuan dari penelitian sebelumnya terdapat model konseptual yang 

digunakanuntuk mengetahui hubungan antara variabel penelitian adalah sebagai 

gambar berikut : 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

 

  

 

 

 

Keterangan : 

H1: Pengaruh lingkungan kerja (X1) terhadap kinerja karyawan (Y)  

H2: Pengaruh disiplin kerja (X2) terhadap kinerja karyawan (Y)  

H3: Pengaruh lingkungan kerja (X1) dan disiplin kerja (X2)  terhadapKinerja 

karyawan (Y) 

E. Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis merupakan sebuah kesimpulan sementara yang masih akan 

dibuktikan lagi kebenarannya. Hipotesa disebut sebagai kesimpulan karena 

hipotesis ini merupakan kesimpulan dari kegiatan kajian teoritik yang telah 

dilakukan oleh peneliti sebelum pelaksanaan penelitian (Syamsul Hadi dan 

Widyarini, 2009 :51). 

1. Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja 

 Lingkungan kerja merupakan  sesuatu yang ada disekitar para pekerja dan 

yang memengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. 

Menurut Barry Render & Jay Heizer (2001:239), lingkungan kerja merupakan 

lingkungan fisik tempat karyawan bekerja yang mempengaruhi kinerja, keamanan 

dan mutu kehidupan kerja mereka. Pendapat ini didukung oleh hasil penelitan 

Kinerja karyawan(Y) 

H1 

H2 

H3 

Lingkungan kerja(X1) 

Disiplin kerja (X2) 
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yang telah dilakukan oleh Kusmayadi (2014) yang berjudul pengaruh karakteristik 

individu, lingkungan, dan motivasi terhadap kinerja karyawan di PT. Indomarco 

prismatama wilayah kota Cirebon. Hasil penelitiannya menunjukkan lingkungan 

kerja secara persial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

 Seorang karyawan yang bekerja di lingkungan kerja yang mendukung dia 

untuk bekerja secara optimal akan menghasilkan kinerja yang baik, sebaliknya 

jika seorang karyawan bekerja dalam lingkungan kerja yang tidak memadai dan 

tidak mendukung untuk bekerja secara optimal akan membuat karyawan yang 

bersangkutan menjadi malas, cepat lelah sehingga kinerja pegawai tersebut akan 

rendah. 

 Berdasarkan uraian di atas, diajukan hipotesis pertama dalam penelitian ini 

yaitu: 

H1 :Lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

2. Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

 Disiplin kerja merupakan perilaku seseorang, kesadaran dan kesediaan 

seseorang dalam menaati peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang 

berlaku.Tingkat kedisiplinan karyawan tinggi dan baik akan berpengaruh terhadap 

pencapaian target-target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Ketika karyawan 

memiliki kesadaran dan kedisiplinan yang tinggi, maka tidak akan terjadi 

keterlambatan penanganan tugas yang harus diselesaikan. Hal ini menunjukkan 

bahwa kinerja karyawan dapat ditingkatkan dengan disiplin kerja yang tinggi. 
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 Kedisiplinan adalah fungsi operatif keenam dari manajemen sumber daya 

manusia. Kedisiplinan merupakan fungsi operatif manajemen sumber daya 

manusia yang terpenting karena semakin baik disiplin karyawan, semakin tinggi 

prestasi kerja yang dapat dicapainya. Tanpa disiplin karyawan yang baik, sulit 

bagi organisasi perusahaan mencapai hasil yang optimal (Hasibuan, 2013 : 193). 

Sesuai dengan penelitan yang telah dilakukan oleh Prabasari (2013) yang berjudul 

pengaruh pengaruh motivasi, disiplin kerja dan komunikasi terhadap kinerja 

karyawan pada PT. PLN (persero) distribusi Bali. Hasil penelitiannya menyatakan 

bahwa displin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis kedua yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah: 

H2 :Disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

3. Pengaruh Lingkungan Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

 Lingkungan kerja dan disiplin kerja sama-sama memiliki pengaruh yang 

positif terhadap kinerja karyawan. Lingkungan kerja yang kurang nyaman dan 

tidak kondusif serta tingkat disiplin karyawan yang rendah menyebabkan target 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan tidak dapat tercapai sebagaimana yang 

diharapkan. Sesuai penilitian yang telah dilakukan oleh Yudiningsih (2016) yang 

berjudul pengaruh lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai 

pada dinas pertanian dan peternakan kabupaten Bulelang. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa lingkungan kerja dan disiplin kerja secara bersama-sama 

berpengaruh secara positif terhadap kinerja pegawai. 
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 Lingkungan kerja yang baik dan kondusif cenderung memberikan rasa 

nyaman kepada karyawan sehingga mereka akan terdorong untuk bekerja dengan 

baik pula. Karyawan yang terdorong untuk bekerja dengan baik di perusahaan 

maka akan berdampak pada peningkatan kinerja karyawan pula. Meskipun 

demikian, tingkat disiplin yang rendah akan memicu tindakan indisipliner dari 

karyawan sehingga karyawan akan bekerja sesuka hati mereka tanpa 

mempedulikan target-target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Lingkungan 

kerja yang baik tanpa didukung disiplin kerja yang baik maka akan cenderung 

menghasilkan kinerja yang kurang maksimal. 

 Lingkungan kerja yang buruk dan tidak mendukung di tempat bekerja kerap 

kali menimbulkan masalah terutama kurang nyamannya karyawan dalam bekerja. 

Kurang nyamannya karyawan dalam bekerja cenderung akan menurunkan 

keinginan karyawan untuk bekerja sehingga akan berdampak pada penurunan 

kinerja karyawan. Namun demikian, tingkat disiplin karyawan yang baik akan 

membantu karyawan mencapai target-target yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. Karyawan dengan tingkat disiplin yang tinggi kerap menghasilkan 

kinerja yang baik dan tinggi pula. Artinya, tingkat disiplin yang tinggi tanpa di 

dukung oleh lingkungan kerja yang baik belum mampu meningkatkan kinerja 

karyawan di perusahaan sehingga perlu adanya dukungan antara keduanya. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini 

adalah: 

H3 :Lingkungan kerja dan disiplin kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 
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4. Pengaruh lingkungan kerja lebih dominan terhadap kinerja karyawan 

 Lingkungan kerja lebih besar pengaruhnya dibandingkan disiplin kerja 

terhadap kinerja karyawan sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Yudiningsih (2016) berdasarkan hasil perhitungan uji statistik path analisis yang 

dilakukan oleh Yudiningsih, besar sumbangan pengaruh lingkungan kerja 

terhadap kinerja sebesar 43 %. Sedangkan besar sumbangan pengaruh disiplin 

kerja terhadap kinerja karyawan sebesar 4,8 %. 

 Berdasarkan uraian diataas, maka hipotesis keempat dalam penelitian ini 

adalah : 

H4 : Variabel lingkungan kerja paling berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan 

 


