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BAB 2 

PINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Ramanda (2013), Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan studi

kasus pada PT. Naraya Telematika Malang. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui pengaruh lingkungan kerja yang terdiri dari dua variabel yaitu

ingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik baik secara simultan

maupun secara parsial terhadap variabel kerja karyawan. Analisis data yang

digunakan pada penelitian ini adalah analisis statistic deskriptif dan analisis

statistic diferensial. Secara parsial dilihat dari uji menunjukan bahwa variabel

lingkungan kerja fisik (X1) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan

terhadap variabel kinerja karyawan (Y), hal tersebut dapat dilihat dari uji t yang

menunjukan bahwa variabel lingkungan kerja fisik (X1) mempunyai tingkat

signifikan 0,038,0,05 dan koefisien regresi sebesar 0,165. Begitu pula dengan

variabel linkungan keja non fisik (X2) memiliki pengaruh yang positif dan

signifikan terhadap variabel kinerja karyawan (Y), yang dapat dilihat dari uji t

yang menunjukan bahwa variabel lingkungan kerja non fisik (X2) mempunyai

tingkat signifikan 0,000 < 0,05 koefisien regresi sebesar 0,338.

2. Hermana (2008), Pengaruh Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

(Jamsostek) Terhadap Kinerja Pegawai Pada PT. Surya Pratama Citra Sejati

Kota Sukabumi. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan
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terdapat pengaruh pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) 

terhadap kinerja pegawai pada PT. Surya Pratama Citra Sejati Kota Sukabumi. 

3. Rina (2014), Pengaruh Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Kepuasan Kerja 

Terhadap Produktivitas Kerja. Hasil penelitian terdapat pengaruh langsung, 

positif dan signifikan jaminan sosial tenaga kerja terhadap kepuasan kerja, 

jaminan sosial tenaga kerja terhadap produktivitas, dan kepuasan kerja terhadap 

produktivitas. Terdapat pengaruh tidak langsung jaminan sosial tenaga kerja 

terhadap produktivitas kerja melalui kepuasan kerja dan variabel yang 

berpengaruh dominan terhadap produktivitas adalah kepuasan kerja. 

 

2.2  Kinerja 

2.2.1 Pengertian Kinerja 

Kinerja merupakan perwujudan kerja yang dilakukan oleh karyawan atau 

organisasi. Kinerja yang baik merupakan langkah untuk tercapainya tujuan 

organisasi sehingga perlu diupayakan untuk meningkatkan kinerja. Tetapi hal ini 

tidak mudah dilakukan sebab banyak faktor yang mempengaruhi tingkat rendahnya 

kinerja seseorang. Mangkunegara (2000:67) mengatakan pengertian kinerja adalah: 

“Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. 

Sedangkan menurut Dharma (2003:212) “Kinerja adalah sesuatu yang dikerjakan 

atau produk atau jasa yang dihasilkan atau diberikan seseorang atau kelompok 

orang”. 
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Dari kedua pendapat di atas, dapat diambil suatu pengertian bahwa kinerja 

merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang 

diberikan kepadanya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Kinerja dapat 

digunakan sebagai ukuran hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang telah 

dicapai oleh seorang karyawan atau pegawai dalam rangka melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang telah dibebankan kepadanya. 

 

2.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja, menurut Mangkunegara 

(2000:67) adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation). 

1. Faktor kemampuan 

Secara psikologis kemampuan (ability) pegawai terdiri dari 

kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge + skill). 

Artinya pegawai yang memiliki IQ diatas rata-rata (IQ 110-120) dengan 

pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan 

pekerjaan sehari-hari maka dia akan lebih mudah untuk mencapai kinerja 

yang diharapkan. 

2. Motivasi 

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam 

menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang 

menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi 

(tujuan kerja) 
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Sejalan dengan itu, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sumber 

daya manusia menurut Wirawan (2009) meliputi:  

a. Faktor internal pegawai, yaitu faktor-faktor dari dalam diri pegawai yang 

merupakan faktor bawaan dari lahir dan faktor yang diperoleh ketika ia 

berkembang. Faktor-faktor bawaan, misalnya bakat, sifat pribadi, serta 

keadaan fisik dan kejiwaan. Sementara itu, faktor yang diperoleh, 

misalnya pengetahuan, ketrampilan, etos kerja, pengalaman kerja, dan 

motivasi kerja; 

b. Faktor lingkungan internal organisasi. Dalam melaksanakan tugasnya, 

pegawai memerlukan dukungan organisasi tempat ia bekerja. Dukungan 

tersebut sangat mempengaruhi tinggi rendahkan kinerja pegawai. Faktor 

internal organisasi antara lain teknologi robot, sistem kompensasi, iklim 

kerja, strategi organisasi, dukungan sumber daya yang diperlukan untuk 

melaksanakan pekerjaan, serta sistem manajemen dan kompensasi; 

c. Faktor lingkungan eksternal organisasi. Faktor-faktor lingkungan 

eksternal organisasi adalah keadaan, kejadian, atau situasi yang terjadi di 

lingkungan ekternal organisasi, misalnya krisis ekonomi. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan 

dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal seorang karyawan. Faktor 

eksternal tersebut sangat erat kaitannya dengan situasi atau kondisi kerja pada suatu 

perusahaan atau organisasi. Kondisi ekternal para pegawai tersebut ditunjukkan 

dengan adanya kondisi iklim organisasi yang mendukung aktivitas operasional 
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perusahaan. Jadi situasi (situation) kerja termasuk dalam hal ini adalah iklim 

organisasi. 

 

2.2.3 Standar-Standar Kinerja  

Standar kinerja yaitu menentukan tingkat kinerja pekerjaan dan kriteria 

terhadap kesuksesan pekerjaan. Standar pekerjaan membuat eksplisit kuantitas dan 

kualitas kerja yang diharapkan dalam tugas-tugas besar yang ditetapkan 

sebelumnya dalam deskripsi pekerjaan.  

Adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam standar kinerja 

pekerjaan adalah:  

1. Standar kinerja harus relevan dengan individu dan organisasi  

2. Standar kinerja harus diambil dan dapat diandalkan  

3. Standar kinerja harus membedakan antara pelaksanaan pekerjaan yang baik, 

sedang dan buruk  

4. Standar kinerja harus dinyatakan dalam angka  

5. Standar kinerja harus mudah diukur 

 

2.2.4 Pengukuran Kinerja  

Sedangkan menurut Mangkunegara (2000:67) terdapat tiga metode yang 

digunakan dalam rangka pengukuran kinerja para karyawan atau pegawai pada 

perusahaan, yaitu: 

1. Mutu atau kualitas produk. 
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Pada pengukuran ini perusahaan lebih mendasarkan pada tingkat kualitas 

produk yang telah dihasilkan para pegawai atau karyawannya. Pengukuran 

melalui kualitas ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana seorang 

karyawan perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah 

diberikan kepadanya. 

2. Kuantitas atau jumlah produk. 

Pengukuran melalui kuantitas atau jumlah produk yang dihasilkan ini erat 

kaitannya dengan kemampuan seorang karyawan dalam menghasilkan produk 

dalam jumlah tertentu. Kuantitas ini secara langsung juga berhubungan dengan 

tingkat kecepatan yang dimiliki oleh seorang karyawan dalam menghasilkan 

produk. 

3. Ketepatan waktu 

Ketepatan waktu dalam menghasilkan suatu produk menjadi salah satu 

sarana untuk mengukur tingkat kinerja yang telah dicapai oleh seorang pegawai. 

Dalam pengukuran ini anggaran perusahaan dapat dijadikan ukuran atau 

barometer untuk mengetahui tingkat kinerja yang telah dicapai seorang 

karyawan. 

Secara umum pengukuran kinerja berarti perbandingan yang dapat dibedakan 

dalam tiga jenis yang sangat berbeda. Seperti yang dikemukakan oleh Sinungan 

(2000:23) yaitu: 

1. Perbandingan antara pelaksanaan secara historis yang tidak menunjukkan 

apakah pelaksanaan sekarang ini memuaskan, namun hanya mengetengahkan 

apakah meningkat atau berkurang serta tingkatannya. 
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2. Perbandingan pelaksanaan antara satu unit (perorangan, tugas, seksi, proses) 

dengan lainnya. Pengukuran seperti ini menunjukkan pencapaian relatif 

3. Perbandingan pelaksanaan sekarang dengan targetnya, dan inilah yang 

terbaik sebagai memusatkan perhatian pada sasaran atau tujuan. 

Penerapan standar diperlukan untuk mengetahui apakah kinerja karyawan 

sesuai sasaran yang diharapkan sekaligus melihat besarnya penyimpangan dengan 

cara membandingkan antara hasil yang aktual dengan hasil yang diharapkan. oleh 

karena itu adanya suatu standar yang baku merupakan tolak ukur bagi kinerja yang 

akan dievaluasi. 

Sedangkan menurut Atmosoeprapto (2001:6) menyatakan bahwa “Kinerja 

tidak dapat diukur secara kuantitatif semata-mata, sehingga mempunyai nilai 

mutlak, melainkan menggambarkan keragaman dari suatu kegiatan”. Ada dua titik 

kunci untuk mengukur keragaman pada setiap situasi atau kegiatan, yaitu meliputi: 

1. Lebih memusatkan pada hasil akhir dari pada kegiatan-kegiatan. Sebagai contoh, 

bagi bisnis yang berorientasi pada keuntungan, sasaran nilai dolar penjualan 

lebih berarti dari pada jumlah penjualan yang tercapai. 

2. Berfikir pada perbandingan dari “kenyataan” terhadap “yang seharusnya”. 

Meskipun pada output yang “tangible” dan dapat diukur secara kuantitatif, hasil 

bagi output terhadap input saja kurang berarti apabila tidak diperbandingkan 

dengan hasil bagi atau sasaran yang diharapkan. 
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2.3 Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

2.3.1 Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

Manusia dalam hidupnya menghadapi ketidakpastian, baik itu ketidakpastian 

spekulatif maupun ketidakpastian murni yang selalu menimbulkan kerugian. 

Ketidakpastian ini disebut dengan resiko. Kebutuhan rasa aman merupakan motif 

yang kuat dimana manusia menghadapi sejumlah ketidakpastian yang cukup besar 

dalam kehidupan, misalnya untuk memperoleh pekerjaan, dan untuk memperoleh 

jaminan kehidupan apabila karyawan tertimpa musibah.  

Di Indonesia hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang No.13 tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan serta diperkuat dengan Undang-Undang No.3 tahun 1992 

tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang merupakan langkah awal dalam 

memberikan landasan hukum penyelenggaraan jaminan sosial.  ILO (International 

Labour Organization) yang merupakan salah satu dari Badan PBB, juga 

memberikan pengertian jaminan sosial (Social Security) secara luas yaitu Social 

Security pada prinsipnya adalah sistem perlindungan yang diberikan oleh 

masyarakat untuk warganya, melalui berbagai usaha dalam menghadapi resiko-

resiko ekonomi atau sosial yang dapat mengakibatkan terhentinya atau sangat 

berkurangnya penghasilan (Husni, 2005: 53).  

Senada dengan hal ini Kertonegoro mengatakan bahwa Jaminan sosial 

merupakan konsepsi kesejahteraan yang melindungi resiko baik sosial maupun 

ekonomi masyarakat dan membantu perekonomian nasional dalam rangka 

mengoreksi ketidak adilan distribusi penghasilan dengan memberikan bantuan 

kepada golongan ekonomi rendah (Sentanoe, 2003:10). Jelas bahwa jaminan sosial 
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menjamin santunan sehingga tenaga kerja terlindungi terhadap ketidakmampuan 

bekerja dalam penghasilan dan menjamin kebutuhan dasar bagi keluarganya 

sehingga memiliki sifat menjaga nilai-nilai manusia terhadap ketidakpastian dan 

keputusasaan.   

Undang-undang No. 3 tahun 1992 pasal 1 ayat 1 lebih menegaskan lagi yang 

dimaksud dengan Jamsostek adalah sebagai berikut : “ Suatu perlindungan bagi 

tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti penghasilan 

yang hilang atau berkurang dalam pelayanan sebagaimana akibat peristiwa atau 

keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit hamil, 

bersalin, hari tua dan meninggal dunia” (Manulang, 2005: 131).  Dari pengertian di 

atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jaminan sosial mempunyai beberapa 

aspek yaitu:  

1. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal 

bagi tenaga kerja serta keluarganya.  

2. Dengan adanya upaya perlindungan dasar akan memberikan kepastian 

berlangsungnya arus penerimaan penghasilan, sebagai pengganti atau seluruh 

penghasilan yang hilang.  

3. Menciptakan ketenangan kerja karena adanya upaya perlindungan terhadap 

resiko ekonomi maupun sosial.  

4. Karena adanya upaya perlindungan dan terciptanya ketenangan kerja akan 

berdampak meningkatkan produktifitas kerja.  
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5. Dengan terciptanya ketenangan kerja pada akhirnya mendukung 

kemandirian dan harga manusia dalam menerima dan menghadapi resiko 

sosial ekonomi.  

Upaya perlindungan karyawan perusahaan dalam bentuk penaikan upah, 

pemberian bonus dan program kesejahteraan lainnya, dirasakan belum 

mununjukkan suatu jaminan karyawan terutama dalam kelangsungan hidupnya 

dengan tingkat kesejahteraan yang memuaskan. Oleh sebab itu perusahaan 

hendaknya:  

1. Menganggap tenaga kerja sebagai patner yang aman membantu untuk 

mensukseskan tujuan usaha.  

2. Memberikan imbalan yang layak terhadap jasa-jasa yang sudah dikerahkan 

oleh patner yaitu, berupa penghasilan yang layak dan jaminan-jaminan sosial 

tertentu, agar dengan demikian patnernya itu lebih terangsang untuk bekerja 

lebih produktif (berdaya guna dan berhasil guna).  

3. Menjalin hubungan baik dengan para pekerjanya sehingga mereka merasa 

bahwa tenaga kerjanya itu perlu dikerahkan dengan baik, seakan-akan mereka 

bekerja pada perusahaan miliknya, perusahaan yang perlu dikembangkan 

dengan penuh tanggung jawab.  

Perusahaan dapat berkembang dan lancar apabila di dukung oleh jumlah 

tenaga kerja yang cukup, upah yang disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan 

tersedianya Jamsostek. Terciptanya suasana hal diatas akan membentuk hubungan 

kerja yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Sebagai langkah yang 

ditempuh dalam menjamin hidup karyawan, perusahaan sangat perlu untuk 



20 

 

 

 

mengikutsertakan para karyawannya dalam program Jamsostek. Program 

Jamsostek ini dikelola oleh PT. Jamsostek (Persero) berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 36 tahun 1995 tentang penetapan Badan Penyelenggara 

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dari penjelasan tersebut bahwa program 

Jamsostek berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992beserta peraturan-

peraturan pelaksanaannya bersifat dan bertujuan untuk melindungi karyawan 

 

2.3.2 Ruang Lingkup Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

Menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 pasal 6 ayat 1 bahwa ruang 

lingkup jaminan sosial meliputi: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan 

Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 

(JPK). Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan 

hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian 

pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat 

kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Di dalam 

Undang-Undang No.3 Tahun 1992 pasal 8 ayat 1 dinyatakan bahwa tenaga kerja 

yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan kerja. 

Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan resiko yang dihadapi 

oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Adapun sebab-sebab kecelakaan bisa 

dikelompokkan menjadi dua sebab utama yaitu sebab-sebab teknis dan human 

(manusia). Sebab-sebab teknis biasanya menyangkut masalah lingkungan kerja dan 

peralatan kerja. Sebab-sebab manusia biasanya dikarenakan oleh deficiencies para 
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individu seperti, sikap ceroboh, tidak hati-hati, tidak mampu menjalankan tugas 

dengan baik, mengantuk, dan lain sebagainya (Ranupandojo, 2005: 30). 

Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang 

diakibatkan oleh kematian atau cacat karena kecelakaan kerja, baik fisik maupun 

mental, maka perlu adanya jaminan kecelakaan kerja. Tenaga kerja yang tertimpa 

kecelakaan kerja berhak atas jaminan kecelakaan kerja berupa penggantian biaya 

meliputi:  

1 Biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja ke 

rumah sakit atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada 

kecelakaan (pasal 9 ayat 1 Undang-Undang No.3 Tahun 1992 juncto pasal 

12 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993).  

2 Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan selama di rumah sakit, 

termasuk rawat jalan (pasal 9 ayat 1 Undang-Undang No.3 Tahun 1992 

juncto pasal 12 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 

1993).  

3 Biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan atau alat ganti (prothese) 

bagi tenaga kerja anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat 

kecelakaan kerja (pasal 9 ayat 1 Undang-Undang No.3 Tahun 1992 juncto 

pasal 12 ayat 1 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993). 

4 Santunan berupa uang meliputi: (1) santunan sementara tidak mampu 

bekerja, (2) santunan sebagian untuk selama-lamanya, (3) santunan cacat 

total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental dan (4) santunan 

kematian (pasal 9 ayat 1 Undang-Undang No.3 Tahun 1992 juncto pasal 12 
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ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993). Besarnya jaminan 

kecelakaan kerja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993. Sementara itu biaya (1) 

pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah 

sakit atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada 

kecelakaan, dan (2) pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan selama 

di rumah sakit, termasuk rawat jalan dibayar terlebih dahulu oleh 

pengusaha. Biaya yang telah dikeluarkan oleh pengusaha sebagaimana 

dimaksudkan oleh pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 

akan dibayarkan oleh Badan Penyelenggara kepada pengusaha sedangkan 

santunan dibayarkan langsung kepada tenaga kerja. Pengusaha wajib 

melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja kepada kantor 

Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara dalam waktu tidak 

lebih dari 2 kali 24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan oleh 

dokter yang merawatnya dinyatakan sembuh, cacat atau meninggal dunia. 

Pasal 10 Undang-Undang No.3 Tahun 1992 dinyatakan bahwa pengusaha 

wajib mengurus hak tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja kepada 

Badan Penyelenggara sampai memperoleh hak-haknya. 

 

2.4 Lingkungan Kerja 

2.4.1 Pengertian Lingkungan Kerja  

Keadaan lingkungan kerja yang baik akan memberikan dampak yang positif 

bagi karyawan dalam meningkatkan prestasi kerja karyawan. Hal itu merupakan 
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salah satu cara yang dapat ditempuh agar karyawan dapat melaksanakan tugasnya 

tanpa mengalami gangguan, karena lingkungan kerja sangat mempengaruhi prestasi 

kerja karyawan. Menurut Sedarmayanti (2009:11) dalam Jurnal Susilo (2008). 

Lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi, 

lingkungan sekitarnya dimana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta 

pengaturan kerjanya baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok. Menurut 

Nitisemito (2000:183) mendefinisikan lingkungan kerja sebagai berikut, 

Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang dapat 

mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas–tugas yang diembankan. 

Berdasarkan pengertian–pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

lingkungan kerja memang memiliki peranan penting dalam penyelesaian tugas–

tugas yang diembankan terhadap pegawai, yang secara otomatis mampu untuk 

menciptakan prestasi dari pegawai tersebut. 

 

2.4.2 Lingkungan Kerja Fisik  

Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat 

di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi pegawai baik secara langsung 

maupun tidak langsung.  Menurut Sedarmayanti (2009) menyatakan bahwa terdapat 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 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 
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diperhatikan adanya penerangan (cahaya) yang terang tetapi tidak 

menyilaukan. Cahaya yang kurang jelas, sehingga pekerjaan akan lambat, 

banyak mengalami kesalahan, 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 anggota 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 di luar tubuh. Tetapi 

kemampuan untuk menyesuaikan diri tersebut ada batasnya, yaitu bahwa 

tubuh manusia masih dapat menyesuaikan dirinya dengan temperatur luar 

jika perubahan temperatur luar tubuh tidak lebih dari 20% untuk kondisi 

panas dan 35% untuk kondisi dingin, dari keadaan normal tubuh. 

3 Kelembaban di tempat kerja  

Kelembaban adalah banyaknya air yang terkandung dalam udara, 

biasa dinyatakan dalam persentase. Kelembaban ini berhubungan atau 

dipengaruhi oleh temperatur udara, dan secara bersama-sama antara 

temperatur, kelembaban, kecepatan udara bergerak dan radiasi panas dari 

udara tersebut akan mempengaruhi keadaan tubuh manusia pada saat 

menerima atau melepaskan panas dari tubuhnya. Suatu keadaan dengan 

temperatur udara sangat panas dan kelembaban tinggi, akan menimbulkan 

pengurangan panas dari tubuh secara besar-besaran, karena sistem 
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penguapan. Pengaruh lain adalah makin cepatnya denyut jantung karena 

makin aktifnya peredaran darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen, dan 

tubuh manusia selalu berusaha untuk mencapai keseimbangan antar panas 

tubuh dengan suhu disekitarnya.  

4 Sirkulasi Udara di Tempat Kerja  

Oksigen merupakan gas yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk 

menjaga kelangsungan hidup, yaitu untuk proses metaboliasme. Udara di 

sekitar dikatakan kotor apabila kadar oksigen, dalam udara tersebut telah 

berkurang dan telah bercampur 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 olah manusia.  

Dengan cukupnya oksigen di sekitar tempat kerja, ditambah dengan 

pengaruh secara psikologis akibat adanya tanaman di sekitar 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 mengganggu ketenangan bekerja, merusak pendengaran, dan 

menimbulkan kesalahan komunikasi, bahkan menurut penelitian, 
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kebisingan yang serius bisa menyebabkan kematian. Karena pekerjaan 

membutuhkan konsentrasi, maka suara bising hendaknya dihindarkan agar 

pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan dengan efisien sehingga 

produktivitas kerja 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 dan dapat 

menimbulkan akibat yang tidak diinginkan. Getaran mekanis pada 

umumnya sangat menggangu tubuh karena ketidak teraturannya, baik tidak 

teratur dalam intensitas maupun frekuensinya. Secara umum getaran 

mekanis dapat mengganggu konsentrasi bekerja, mengakibatkan kelelahan 

dan 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 conditionatau 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 
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dipisahkan dengan penataan dekorasi. Hal ini dapat dimaklumi karena 

warna mempunyai pengaruh besar terhadap perasaan. Sifat dan pengaruh 

warna kadang-kadang 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 (SATPAM).  Untuk dapat memperkecil 

pengaruh lingkungan fisik terhadap pegawai, maka langkah pertama adalah 

harus mempelajari manusia, baik mengenai sifat dan tingkah lakunya, 
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kemudian digunakan sebagai dasar untuk memikirkan lingkungan fisik yang 

sesuai. 

 

2.4.3 Lingkungan Kerja Non Fisik  

Suasana kerja/lingkungan non fisik (non-physical working environment), 

menurut Sedarmayanti (2009:26) yaitu Lingkungan kerja non fisik adalah semua 

keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan 

atasan maupun hubungan sesama rekan kerja, ataupun hubungan dengan bawahan. 

Perusahaan hendaknya dapat mencerminkan kondisi yang mendukung kerja 

sama antara tingkat atasan, bawahan, maupun yang memiliki status jabatan yang 

sama diperusahaan. Kondisi yang hendaknya diciptakan adalah suasana 

kekeluargaan, komunikasi yang baik, dan pengendalian diri Sentoso (2001:19-21) 

yang mengutip pernyataan Wyon Woo Lee sang pencetus teori W dalam Ilmu 

Manajemen sumber daya manusia, bahwa pihak manajemen perusahaan hendaknya 

membangun suatu iklim dan suasana kerja yang biasa membangkitkan rasa 

kekeluargaan untuk mencapai tujuan bersama. Pihak manajemen perusahaan juga 

hendaknya mampu mendorong inisiatif dan kreativitas. Kondisi seperti inilah yang 

selanjutnya menciptakan antusiasme untuk bersatu dalam organisasi perusahaan 

untuk mencapai tujuan. 

Lingkungan kerja non fisik merupakan keadaan lingkungan tempat kerja 

karyawan yang berupa suasana kerja yang harmonis dimana terjadi hubungan atau 

komunikasi antara bawahan dengan atasan (hubungan vertikal) serta hubungan 

antar sesama karyawan (hubungan horizontal). Dengan adanya suasana kerja dan 
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komunikasi yang harmonis, maka karyawan akan merasa betah di tempat kerja 

sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik, efisien dan  

efektif. Terciptanya suasana kerja dan komunikasi yang baik tergantung pada 

penyusunan organisasi perusahaan secara benar seperti yang dikemukakan oleh 

Sarwoto (1991:131) bahwa Suasana kerja yang baik dihasilkan terutama dalam 

organisasi yang tersusun secara baik, organisasi yang tidak tersusun dengan baik 

banyak menimbulkan suasana kerja yang kurang baik juga. 

Bila tumbuh masalah mengenai penyelesaian pekerjaan misalnya, kondisi 

dalam  hubungan kerja yang baik seperti ini, semua problema tentu akan lebih 

mudah dipecahkan secara kekeluargaan.Penerapan hubungan pekerjaan yang baik 

antar karyawan akan terlihat pada suasana kerja yang : 

1. Tidak terdapat konflik antar karyawan 

2. Setiap karyawan bersemangat dan bergairah dalam menyelesaikan 

pekerjaaan yang menjadi tugasnya. 

3. Setiap masalah dapat diselesaikan dengan penuh kekeluargaan. 

4. Pelaksanaan pekerjaan diliputi oleh suasana santai dan keakraban, bukan 

suasana yang mencekam penuh ancaman. 

5. Adanya saling menghargai dan percaya antar karyawan. Hubungan kerja 

yang berhasil dibina antara bawahan dengan atasan akan memperlihatkan 

suasana antara lain : 

a. Para karyawan betul–betul menghormati, menghargai kepemimpinan 

atasannya. 
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b. Atasan dianggap rekan sekerja yang seluruh kebijakannya perlu didukung, 

bukan seorang majikan yang menakutkan. 

c. Adanya perhatian yang besar dari atasan terhadap masalah bawahan untuk 

mencari jalan pemecahnya. 

d. Adanya usaha atasan untuk memperlihatkan ketauladanan kerja bagi 

bawahan. 

e. Para bawahan selalu merasa termotivasi untuk bekerja karena adanya 

penghargaan atas prestasi yang mereka dapatkan. Oleh karena itu suatu 

hubungan kerja antar bawahan dengan atasan tercermin dalam lingkungan 

kerja fisik dan non fisik yang diberikan kepada karyawan secara baik dan 

benar.  

 

2.5 Hubungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terhadap Kinerja  

Pemberian jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu bentuk perlindungan 

yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya terhadap berbagai resiko yang 

terjadi pada tenaga kerja, misalnya: resiko kehilangan pekerjaan, penurunan upah, 

kecelakaan kerja, sakit, cacat, lanjut usia, meninggal dunia, dan lain-lain. Jaminan 

sosial tenaga kerja merupakan bagian dari sistem perlindungan sosial (social 

protection) yang memberikan perlindungan tidak hanya kepada mereka yang 

bekerja saja, tetapi juga kepada seluruh karyawan. Jaminan sosial tenaga kerja 

(workers’ social security) memberikan dukungan dalam upaya untuk meningkatkan 

kinerja karyawan.  
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Hasil penelitian Aulia (2016) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif 

jaminan sosial tenaga terhadap terhadap kinerja, Apabila pencapain kinerja 

karyawan dapat terwujud maka upaya untuk memaksimalkan kinerja karyawan 

dapat terbentuk. Kondisi ini memberikan bentuk nyata dari hubungan antara 

jaminan sosial tenaga kerja dengan kinerja karyawan (Handoko, 2002). 

 

2.6 Hubungan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja 

Penciptaan lingkungan kerja yang baik dapat menjaga kesehatan karyawan 

dari gangguan penglihatan, penciuman, pendengaran dan kelelahan. Lingkungan 

kerja yang sehat dan bersih dapat mempertahankan serta meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan. Lingkungan kerja yang baik akan menimbulkan 

suasana yang baik pula, dimana kelelahan dan kebosanan dalam melakukan 

pekerjaan akan berkurang atau hilang. Sebaliknya lingkungan kerja yang buruk 

akan menimbulkan kebosanan, kelelahan dan suasana yang kurang menyenangkan 

sehingga kinerja karyawan menjadi menurun. 

Lingkungan kerja yang memuaskan bagi karyawan perusahaan yang 

bersangkutan akan dapat meningkatkan gairah kerja di dalam perusahaan yang 

bersangkutan. Demikian pula sebaliknya lingkungan kerja yang tidak memuaskan 

akan dapat mengurangi gairah kerja karyawan dan menurunkan tingkat 

produktivitas kerja karyawan yang bekerja di dalam perusahaan yang bersangkutan 

tersebut. Umumnya karyawan menghendaki tempat kerja yang menyenangkan, 

memberikan tempat kerja yang menyenangkan berarti telah menimbulkan perasaan 
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yang nyaman dalam bekerja pada karyawan sehingga berdampak pada peningkatan 

kinerja karyawan. (Ahyari, 2002:206) 

Lingkungan kerja yang cukup memuaskan para karyawan perusahaan akan 

mendorong karyawan tersebut untuk bekerja sebaik-baiknya sehingga proses 

pelaksanaan kegiatan produksi di perusahaan dapat berjalan baik pula. Dengan 

demikian apabila lingkungan kerja di perusahaan tersebut baik maka para karyawan 

akan cenderung untuk bekerja di perusahaan dengan baik pula sehingga luas 

produksi yang telah dilakukan dapat mendekati dengan luas produksi yang telah 

direncanakan oleh perusahaan. 

 

2.7 Kerangka Pikir 

Secara ringkas kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini 

diilustrasikan kedalam bagan berikut ini : 

Gambar 0.1 Model Penelitian 
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Berdasarkan kerangka pikir penelitian maka akan dilakukan analisis terkait 

dengan pengaruh jaminan sosial tenaga kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan. Adanya pengaruh antara jaminan sosial tenaga kerja dan lingkungan 

kerja maka dapat dikatakan bahwa dengan semakin baiknya jaminan sosial tenaga 

kerja dan lingkungan kerja maka kinerja karyawan akan mengalami peningkatan.  

 

2.8 Hipotesis  

Berdasarkan pada latar belakang, telaah teori, dan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Ramanda (2013), Hermana (2008), Rina (2014) menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh jaminan sosial tenaga kerja dan lingkungan kerja 

memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil tersebut maka 

hipotesis penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Jaminan sosial tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

pegawai Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan. 

2. Lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai 

Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan. 

 


