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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berguna dalam menduung penelitian saat ini. Maka, 

peneliti menyajikan data pendukung dari hasil penelitian terdahulu, berikut adalah 

tabel peneliti terdahulu yang di gunakan sebagai acuan . 

Tabel 2.1.Penelitian Terdahulu 
No Penelitian Terdahulu Uraian 

1 

Nama Peneliti dan 
Judul Peneliti 

Yudiningsih dkk (2016) Pengaruh Lingkungan 
kerja dan Disiplin kerja terhadap kinerja pegawai 
pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten 
Buleleng 

Variabel Penelitian Disiplin Kerja, Lingkungan Kerja, Kinerja 
Pegawai 

Alat Analisis Analisis linier berganda 
Hasil Penelitian -Lingkungan kerja berpengaruh signifikan

terhadap kinerja pegawai.
-Disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap
kinerja pegawai.

2 

Nama Peneliti dan 
Judul Peneliti 

Sidanti (2015)Pengaruh Lingkungan kerja, 
Disiplin kerja dan Motivasi kerja terhadap 
kinerja pegawai Negri Sipil di sekertariat DPRD 
Kabupaten Madiun. 

Variabel Penelitian Lingkungan kerja, Disiplin kerja, Motivasi kerja, 
kinerja pegawai. 

Alat Analisis Analisis linier berganda 
Hasil Penelitian Lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja pegawai.  
- Disiplin kerja berpengaruh positif signifikan
terhadap kinerja pegawai.
- Motivasi kerja berpengaruh positif signifikan
terhadap kinerja pegawai.

3 

Nama Peneliti dan 
Judul Peneliti 

Hidayat & Taufiq (2012) pengaruh lingkungan 
kerja dan disiplin kerja serta motivasi kerja 
terhadap kinerja karyawan PDAM Kabupaten 
Lumajang. 

Variabel Penelitian Lingkungan kerja, Disiplin kerja dan Motivasi 
kerja 
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No Penelitian Terdahulu Uraian 
Alat Analisis Regresi Linier  Berganda 
Hasil Penelitian Lingkungan kerja, disiplin kerja dan motivasi 

kerja secara simultan berpengaruh terhadap 
kinerja 
Disiplin kerja secara dominan berpengaruh 
terhadap kinerja 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yudiningsih dkk (2016)dengan 

judul "Pengaruh Lingkungan kerja dan Disiplin kerja terhadap kinerja pegawai 

pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng". Berdasarkan analisis 

data yang diperoleh dari penelitian tersebut bahwa lingkungan kerja dan disiplin 

kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pertanian dan 

Peternakan Kabupaten Buleleng. 

 Selanjutnya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sidanti (2015) 

dengan judul "Pengaruh Lingkungan kerja, Disiplin kerja dan Motivasi kerja 

terhadap kinerja pegawai Negri Sipil di sekertariat DPRD Kabupaten Madiun". 

Dari hasil analisis yang diperoleh bahwa lingkungan kerja, disiplin kerja dan 

motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. 

Kemudian jurnal ketiga sebagai penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Hidayat & Taufiq (2012) dengan judul " pengaruh lingkungan kerja dan disiplin 

kerja serta motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PDAM Kabupaten 

Lumajang", dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel lingkungan kerja 

dan disiplin kerja motivasi kerja berpengaruh secara simultan terhadap kinerja, di 

bandingkan antara lingkungan kerja, disiplin kerja dan motivasi kerja, disiplin 

kerja yang mempunyai pengaruh secara dominan terhadap kinerja karyawan.  

Berdasarkan  hasil penelitian terdahulu yang sudah disebutkan, diperoleh 

perbedaan dan persamaan antara penelitian yang dilakukan saat ini dan penelitian 
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terdahulu. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu 

terletak pada tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian. Persamaan 

pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada kesamaan variabel 

bebas dan variabel terikat, yaitu disiplin kerja, lingkungan kerja, sedangkan 

variabel terikatnya adalah kinerja. 

 

B. Landasan Teori 

1. Kinerja Karyawan 

a. Pengertian 

Menurut Robbins (2007:9) mendefinisikan kinerja yaitu suatu 

hasil secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. Menurut pendekatan perilaku dalam manajemen, 

kinerja adalah kuantitas atau kualitas sesuatu yang dihasilkan atau jasa 

yang diberikan oleh seseorang yang melakukan pekerjaan (Luthans, 

2005:165). 

Kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu perbandingan antara hasil 

kerja dengan standar yang ditetapkan (Dessler, 2000:41). Kinerja 

adalah hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai 

oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang 

diberikan (Mangkunagara, 2002:22). 

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara 

keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas 
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dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil 

kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih 

dahulu telah disepakati bersama (Rivai dan Basri, 2005:50). 

Sedangkan Mathis dan Jackson (2006:65) menyatakan bahwa 

kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan 

karyawan. Manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang 

dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, 

termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di 

perusahaan tersebut. 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan 

Kinerja karyawan didalam perusahaan dapat dipengaruhi oleh 

berbagai faktor seperti yang disebutkan oleh Sutrisno (2010:170) 

antara lain : 

1) Efektivitas dan efisiensi 

Dalam hubungannya dengan kinerja organisasi, maka ukuran 

baik buruknya kinerja diukur oleh efektivitas dan efisiensi. 

Masalahnya adalah bagaimana proses terjadinya efisiensi dan 

efektivitas organisasi. Dikatakan efektif bila mencapai tujuan, 

dikatakan efisien bila hal itu memuaskan sebagai pendorong 

mencapai tujuan. 

2) Otoritas dan tanggung jawab 

Dalam organisasi yang baik, wewenang dan tanggung jawab 

telah didelegasikan dengan baik, tanpa adanya tumpang tindih 
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tugas. Masing-masing karyawan yang ada dalam organisasi 

mengetahui apa yang menjadi haknya dan tanggung jawabnya 

dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kejelasan wewenang 

dan tanggung jawab setiap orang dalam suatu organisasi akan 

mendukung kinerja karyawan tersebut. 

3) Disiplin  

Secara umum, disiplin menunjukkan suatu kondisi atau sikap 

hormat yang ada pada diri karyawan terhadap peraturan dan 

ketetapan perusahaan. Masalah disiplin karyawan yang ada di 

dalam organisasi baik atasan maupun bawahan akan 

memberikan corak terhadap kinerja organisasi. Kinerja 

organisasi akan tercapai apabila kinerja individu maupun 

kelompok ditingkatkan. 

4) Inisiatif  

Inisiatif seseorang berkaitan dengan daya pikir, kreativitas 

dalam bentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan 

dengan tujuan organisasi. Dengan perkataan lain, inisiatif 

karyawan yang ada di dalam organisasi merupakan daya dorong 

kemajuan yang akhirnya akan mempengaruhi kinerja. 

Menurut Kuswandi (2004: 27) ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan, antara lain sebagai berikut : 
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1) Kepuasan karyawan 

Kepuasan karyawan merupakan salah satu faktor yang sangat 

penting untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal. 

2) Kemampuan karyawan 

Kinerja individual karyawan juga dipengaruhi oleh kemampuan 

yang dimiliki oleh karyawan itu sendiri. 

3) Kepemimpinan  

Dalam kehidupan organisasi atau perusahaan, kepemimpinan 

memegang peranan penting dalam usaha mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Baik tidaknya suatu kepemimpinan akan 

menentukan kinerja karyawan. 

4) Motivasi  

Keberhasilan pengelolaan perusahaan sangat ditentukan oleh 

efektivitas kegiatan pendayagunaan sumber daya manusia. 

5) Lingkungan kerja 

Terciptanya lingkungan kerja baik fisik maupun nonfisik yang 

kondusif merupakan faktor yang memiliki konstribusi besar 

dalam meningkatkan kepuasan kerja pegawai 

 Semua faktor tersebut berpengaruh terhadap kinerja karyawan, 

tetapi ada yang berpengaruh secara signifikan dan ada yang 

berpengaruh tidak signifikan. 
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c. Penilaian Kinerja 

          Penilaian kinerja merupakan faktor kunci dalam 

mengembangkan potensi karyawan secara efektif dan efisien karena 

adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumberdaya 

manusia yang ada di dalam suatu organisasi. Penilaian kinerja individu 

sangat bermanfaat bagi pertumbuhan organisasi secara keseluruhan. 

Menurut Sedarmayanti (2011:261), mengemukakan bahwa “Penilaian 

kinerja adalah sistem formal untuk memeriksa/mengkaji dan 

mengevaluasi secara berkala kinerja seserang”. 

d. Tujuan Penilaian Kinerja 

Menurut Syafarudin Alwi (2010:191), mengemukakan 

bahwasecara teoritis, tujuan penilaian kinerja dikategorikan sebagai 

suatu yang bersifat evaluation dan development. 

Suatu yang bersifat evaluation harus menyelesaikan: 

1) Hasil penilaian digunakan sebagai dasar pemberian kompensasi 

2) Hasil penilaian digunakan sebagai staffing decision 

3) Hasil penilaian digunakan sebagai dasar mengevaluasi sistem 

seleksi 

Sedangkan yang bersifat development Penilai harus menyelesaikan: 

1) Prestasi real yang dicapai individu 

2) Kelemahan-kelemahan individu yang menghambat kinerja 

3) Prestasi-prestasi yang dikembangkan 
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Menurut Sedarmayanti (2011:262) menjelaskan bahwa tujuan 

penilaian kinerja adalah: 

1) Meningkatkan kinerja karyawan dengan cara membantu mereka 

agar menyadari dan menggunakan seluruh potensi mereka dalam 

mewujudkan tujuan organisasi. 

2) Memberikan informasi kepada karyawan dan pimpinan sebagai 

dasar untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan 

pekerjaan. 

e. Indikator Kinerja Karyawan  

Simamora (2004 : 612) mengemukakan bahwa indikator  yang 

digunakan untuk mengukur kinerja karyawan secara individu antara 

lain sebagai berikut: 

1) Kualitas 

  Kualitas kerja adalah seberapa baik seseorang karyawan 

mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan.  

2) Kuantitas 

  Kuantitas kerja adalah seberapa lama seorang pegawai 

bekerja dalam satu harinya.Kuantitas kerja ini dapat dilihat dari 

kecepatan kerja setiap pegawai itu masing masing. 

3) Ketepatan waktu 

  Ketepatan waktu adalah pemenuhan kesesuaian waktu yang 

dibutuhkan atau diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan. 
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2. Disiplin Kerja 

a. Pengertian 

Singodimedjo (2002) di dalam Sutrisno ( 2009:86) mengemukakan 

disiplin kerja adalah setiap kesediaan dan kerelaan seorang untuk 

mematuhi dan mentaati norma-norma peraturan yang berlaku di 

sekitarnya. Disiplin karyawan yang baik akan mempercepat tujuan 

perusahaan, sedangkan disiplin yang kurang baik akan menjadi 

penghalang dan memperlambat pencapain suatu perusahaan. 

Pengeretian disiplin kerja menurut Hasibuan (2006:193) 

menjelaskan bahwa disiplin kerja adalah kesadaran dan kesediaan 

seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma 

sosial yang berlaku. Sedangkan menurut Sutrisno (2009:85) disiplin 

kerja pada karyawan sangat dibutuhkan, karenaapa yang menjadi tujuan 

perusahaan akan sukar dicapai bila tidak ada disiplin kerja. Berdasarkan 

pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian disiplin 

kerja adalah sikap kesediaan seseorang untuk mematuhi norma yang 

berlaku serta menjadi modal utama yang sangat berpengaruh terhadap 

tingkat kinerjanya. Jika karyawan tidak memiliki sikap disiplin yang 

baik, maka akan mempengaruhi tingkat kinerjanya yang kurang baik. 

b. Faktor yang mempengaruhi disiplin kerja 

Hasibuan (2002:195) mengemukakan bahwa terdapat faktor yang 

mempengaruhi disiplin kerja, yaitu : 
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1) Tujuan dan kemampuan 

Tujuan dan kemampuan yang harus dicapai harus jelas dan di 

tetapkan secara ideal serta cukup menantang bagi kemampuan 

karyawan. Hal ini berarti bahwa tujuan pekerjaan yang dibebankan 

kepada karyawan harus sesuai dengan karyawan yang bersangkutan, 

agar karyawan bekerja dengan sungguh-sungguh dan disiplin dalam 

mengerjakannya. Akan tetapi jika pekerjaan itu diluar kemampuan 

atau bahkan dibawan kemampuannya maka kesungguhan dan 

kedisiplinan karyawan akan rendah. 

2) Teladan pemimpin  

Teladan dari pimpinan berperan sangat penting dalam 

menentukan tingkat kedisiplinan karyawan karena pimpinan 

dijadikan teladan dan panutan oleh karyawannya. Dengan teladan 

pimpinan yang baik kedisiplinan bawahan akan ikut baik dan jika 

teladan pimpinannya kurang baik atau kurang disiplin maka 

bawahan akan kurang disipplin. Suatu pimpinan jangan 

mengharapkan karyawannya baik jika dia sendiri kurang disiplin. 

Pimpinan harus menyadari bahwa perilakunya akan di contoh dan di 

teladani oleh bawahannya. Hal inilah yang mengharuskan pimpinan 

mempunyai kedisiplinan yang baik agar para bawahannya 

mempunyai disiplin yang baik pula. 
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3) Balas jasa 

Balas jasa ( gaji dan kesejahteraan ) ikut mempengaruhi tingkat 

disiplin laryawan karena balas jasa akan memberikan semangat dan 

kepuasan terhadap perusahaan dan pekerjanya. Untuk mewujudkan 

kedisiplinan karyawan yang baik, perusahaan harus memberikan balas 

jasa yang besar. Semakin  besar balas jasa  yang diberikan maka semakin 

baik pula kedisiplinan karyawan dan begitu juga sebaliknya apabila balas 

jasa yang diberikan kepada karyawan itu kecil maka kedisiplinan 

menjadi rendah karyawan sulit untuk berdisiplin tinggi selama kebutuhan 

kebutuhan primernya tidak terpenuhi dengan baik. 

4) Keadilan  

Keadilan juga ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan 

karyawan, karena keadilan yang dijadikan dasar kebijakan dalam 

pemberian balas jasa atau hukuman akan memicu terciptanya 

kedisiplinan yang baik. Manajer yang cakap dalam memimpin selalu 

berusaha bersikap adil terhadap semua bawahannya, dengan keadilan 

yang baik maka akan tercipta kedisiplinan yang baik. Jadi keadilan 

harus ditetapkan dengan baik pada perusahaan atau organisasi 

supaya kedisiplinan karyawan meningkat. 

5) Waskat (Pengawasan Melekat) 

Waskat (pengawasan melekat) adalah tindakan nyata yang 

paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan karyawan di dalam 

perusahaan. Dengan waskat, atasan secara langsung dapat 
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mengetahui kemampuan dan kedisiplinan setiap individu 

bawahannya. Waskat menuntut adanya kebersamaan aktif antara 

atasan dan bawahan dalam mkencapai tujuan perusahaan dan 

karyawan. Dengan kebersamaan aktif itulah maka dapat terwujud 

kerjasama yang baik dan harmonis dalam perusahaan yang 

mendukung terciptanya kedisiplinan karyawan yang baik. 

6) Sanksi dan hukuman 

Sanksi dan hukuman juga sangat berperan peting dalam 

memelihara kedisiplinan karyawan. Berat ringannya sanksi hukuman 

yang akan di terapkan akan mempengaruhi baik buruknya kehidupan 

karyawan. Sanksi hukuman seharusnya tidak terlalu ringan atau 

terlalu berat  supaya hukuman hendaknya cukup wajar untuk setiap 

tingkatanya indisipliner, bersifat mendidik, dan menjadi alat 

motivasi untuk membina kedisiplinan dalam perusahaan. 

7) Ketegasan pemimpin 

Ketegasan pemimpin dalam melakukan suatu tindakan atau 

keputusan akan mempengaruhi kedisiplinan karyawan di 

perusahaan. Pemimpin harus tegas, bertindak untuk menghukum 

setiap karyawan yang indisipliner sesuai dengan sanksi hukuman 

serta peraturan yang telah diterapkan oleh perusahaan. Pimpinan 

yang tidak tegas menindak atau menghukum karyawan yang 

melanggar peraturan, sebaiknya tidak usah membuat peraturan atau 

tatatertib pada perusahaan tersebut. 
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8) Hubungan kemanusiaan 

Hubungan kemanusiaan yang harmonis di antara sesama 

karyawan ikut menciptakan kedisiplinan yang baik pada suatu 

perusahaan. Manajer harus berusaha menciptakan suasana hubungan 

kemanusiaan yang serasi serta meningkat, vertikal maupun horizontal 

di antara semua karyawannya. Terciptanya hubungan manusia yang 

serasi akan mewujudkan lingkungan dan suasana kerja yang nyaman. 

Hal ini akan memotivasi kedisiplinan yang baik pada perusahaan. 

Jadi, kedisiplinan karyawan akan tercipta apabila hubungan 

kemanusiaan dalam organisasi tersebut baik. 

c. Indikator disiplin kerja 

Indikator disiplin kerja menurut Hasibuan (2010;194) yaitu : 

1) Mematuhi semua peraturan perusahaan  

Dalam melaksanakan pekerjaanya pegawai diharuskan 

mentaati semua peraturan perusahaan yang telah ditetapkan sesuai 

dengan aturan dan pedoman kerja agar kenyamanan dan kelancaran 

dalam bekerja dapat terbentuk.dukungan sarana tempat kerja yang 

nyaman dan memadai. 

2) Penggunaan waktu secara efektif 

Waktu bekerja yang diberikan perusahaan diharapkan dapat 

dimanfaatkan dengan sebaik baiknya oleh individu untuk mengejar target 

yang diberikan perusahaan kepada individu dengan tidak terlalu banyak 

membuang waktu yang ada di dalam standar pekerjaan perusahaan. 
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3) Tanggung jawab dengan pekerjaan dan tugas 

Tanggung jawab yang diberikan kepada individu apabila 

tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan maka pegawai telah memiliki disiplin kerja yang tinggi. 

4) Tingkat absensi 

Salah satu tolak ukur untuk mengetahui tingkat kedisiplinan 

pegawai, semakin tinggi frekuensi kehadiran atau rendahnya tingkat 

kemangkiran pegawai tersebut telah memiliki tingkat disiplin kerja 

yang tinggi. 

d. Pendekatan disiplin kerja 

Menurut Hariandja (2009:300) menyatakan bahwa terdapat 

beberapa pendekatan untuk meningkatkan disiplin yang meliputi 

disiplin proventif, disiplin korektif, disiplin progresif. 

1) Disiplin proventif 

Tindakan yang dilakukan untuk mendorong pegawai menaati 

standar dan peraturan sehingga tidak terjadi pelanggaran, atau 

bersifat mencegah tanpa ada yang memaksakan yang pada akhirnya 

akan menciptakan disiplin diri. Adapun fungsi dari disiplin preventif 

adalah untuk mendorong disiplin diri para karyawan sehingga 

mereka dapat menjaga sikap disiplin tanpa unsur paksaan. 

2) Disiplin korektif 

Kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran 

terhadap peraturan-peraturan dan mencoba untuk menghindari 
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pelanggaran lebih lanjut. Fungsi dari disiplin korektif adalah untuk 

memperbaiki pelanggaran sekaligus mencegah karyawan lain 

melakukan pelanggaran serupa serta mencegah agar tidak ada 

pelanggaran lagi di kemudian hari, untuk perbaikan di masa yang 

akan datang dan bukan menghukum kegiatan di masa lalu. 

3) Disiplin progresif 

Pemberian sanksi yang lebih berat terhadap pelanggaran yang 

berulang. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan pada 

karyawan untuk mengambil tindakan korektif sebelum menerima 

sanksi yang lebih serius.Pelaksanaan disiplin progresif juga 

memungkinkan manajemen untuk membantu karyawan dalam 

memperbaiki kesalahan. 

3. Lingkungan Kerja 

a. Pengertian 

Penciptaan lingkungan kerja yang menyenangkan dan dapat 

memenuhi kebutuhan karyawan akan memberikan rasa puas dan 

mendorong semangat kerja karyawan. Menurut Logahan (2009:4) 

lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar karyawan 

yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang 

sudah diembankan padanya. 

Lingkungan kerja yang kurang mendapat perhatian akan 

membawa dampak negatif dan menurunkan semangat kerja, hal ini 

disebabkan karyawan dalam melaksanakan tugas mengalami gangguan, 
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sehingga kurang semangat dan kurang mencurahkan tenaga dan 

pikirannya terhadap tugasnya. Dengan lingkungan kerja yang baik dan 

nyaman, para karyawan akan dapat bekerja dengan baik tanpa adanya 

gangguan yang berarti. Oleh karena itu lingkungan kerja yang baik 

sangat diperlukan oleh setia porang pada saat bekerja. 

Kebersihan lingkungan kerja merupakan tanggung jawab 

bersama dan bukan hanya tanggung jawab penjaga atau petugas 

kebersihan saja, oleh kaerena itu semua keryawan hendaknya 

berpartisipasi menjaga kebersihan lingkungan. Soedarmayanti 

(2001:21) di dalam Logahan (2009:4) mengemukakan bahwa secara 

garis besar lingkungan kerja terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan 

kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik. 

Lingkungan kerja fisik meruapakan semua keadaan yang 

berbentuk fisik yang terdapat di sekitar karyawan, yang dapat 

mempengaruhi karyawan tersebut baik secara langsung maupun tidak 

langsung.Lingungan kerja fisik juga ada yang berupa lingkungan umu, 

dapat juga disebut dengan lingkungan kerja yang mempengaruhi 

konsidi manusia, seperti temperatur udara, kelembaban, dan sirkulasi 

udara. Sedangkan lingkunagn non fisik merupakan suatu keadaan yang 

terjadi dan memiliki kaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan 

dengan atasan, sesama rekan kerja, ataupun dengan bawahan. 
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b. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja 

Seperti yang sudah diuraikan diatas bahwa lingkungan kerja adalah 

segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja dan yang dapat 

mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang 

dibebankan. 

Nitisemito (2004: 67) mengemukakan beberapa faktor pengukuran 

dalam variabel lingkungan kerja ini yaitu dengan:  

1) Rekan kerja yang mendukung 

Suatu pekerjaaan akan dapat dilaksanakan dengan baik 

apabila ada dukungan yang baik dari rekan kerja di tempat bekerja, 

sebab seorang karyawan berinteraksi dengan sesama rekan 

kerjanya sehingga diperlukan adanya dukungan yang baik dan 

kondusif. Lingkungan kerja yang menyenangkan bagi karyawan 

melalui pengikatan hubungan yang harmonis dengan atasan, rekan 

kerja, maupun bawahan, serta didukung oleh sarana dan prasarana 

yang memadai yang ada di tempat bekerja akan membawa dampak 

yang positif. 

2) Kondisi ruangan kerja 

Setiap karyawan selalu menginginkan kondisi kerja yang 

nyaman dan menyenangkan. Dengan demikian, jika karyawan 

merasa nyaman akan suasana kerjanya dapat menimbulkan 

semangat dan tenang dalam aktifitas kerjanya sehingga dapat 

meningkatkan kinerja karyawan. Kondisi kerja yang nyaman 
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meliputi cahaya atau penerangan yang jelas, suara yang tidak 

berisik dan tenang, serta keamanan di dalam bekerja setiap 

karyawan. 

3) Perlengkapan kerja yang mendukung 

Tersedianya perlengkapan kerja yang memadai dan lengkap 

dalam kebutuhan bekerja serta mengikuti perkembangan teknologi 

modern akan sangat mendukung penyelesaian dari suatu pekerjaan 

setiap karyawannya akan meningkatkan kinerja yang efektif dan 

efesien. Pengguanaan fasilitas yang lengkap dan modern akan 

menambah nilai efektifitas karyawan dalam bekerja. 

Lingkungan kerja yang menyenangkan diharapkan karyawan 

cenderung akan bekerja dengan sikap disiplin yang tinggi dari 

kemungkinan terjadi pelanggaran peraturan yang dapat terjadi, semangat 

kerja yang meningkat pula, serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap 

tugas pekerjaannya dan merasa tidak ada yang mengganggu dalam 

pelaksanaan tugas tersebut (Suprayitno, 2007: 26). 

c. Jenis Lingkungan Kerja 

 Sedarmayanti (2009) menyatakan bahwa secara garis besar, jenis 

lingkungan kerja terbagi menjadi 2 yakni: (a) lingkungan kerja fisik, dan 

(b) lingkungan kerja non fisik.  

1). Lingkungan kerja Fisik  

  Menurut Sedarmayanti (2009) yang dimaksud dengan 

lingkungan kerja fisik yaitu semua keadaan berbentuk fisik yang 
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terdapat di sekitar tempat kerja dimana dapat mempengaruhi 

karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Lingkungan kerja fisik sendiri dapat dibagi dalam dua kategori, 

yakni : 

a) Lingkungan yang langsung berhubungan dengan 

karyawan  (seperti: pusat kerja, kursi, meja dan sebagainya).  

b) Lingkungan perantara atau lingkungan umum dapat juga 

disebut lingkungan kerja yang mempengaruhi kondisi manusia, 

misalnya: temperatur, kelembaban, sirkulasi udara, 

pencahayaan, kebisingan, getaran mekanis, bau tidak sedap, 

warna, dan lain-lain.  

2). Lingkungan Kerja Non Fisik  

  Sadarmayanti (2009) menyatakan bahwa lingkungan kerja 

non fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan 

hubungan kerja, baik dengan atasan maupun dengan sesama rekan 

kerja, ataupun dengan bawahan. Lingkungan non fisik ini juga 

merupakan kelompok lingkungan kerja yang tidak bisa diabaikan.  

d.   Indikator-indikator Variabel Lingkungan Kerja 

Menurut Sedarmayanti (2009:28) indikator-indikator lingkungan 

kerja yaitu sebagai berikut:  

1) Penerangan/cahaya di tempat kerja  

Cahaya atau penerangan sangat besar manfaatnya bagi 

pegawai guna mendapat keselamatan dan kelancaran kerja, oleh 
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sebab itu perlu diperhatikan adanya penerangan (cahaya) yang terang 

tetapi tidak menyilaukan. Cahaya yang kurang jelas (kurang cukup) 

mengakibatkan penglihatan menjadi kurang jelas, sehingga 

pekerjaan akan lambat, banyak mengalami kesalahan, dan pada 

akhirnya menyebabkan kurang efisien dalam melaksanakan 

pekerjaan, sehingga tujuan organisasi sulit tercapai.  

2) Sirkulasi udara ditempat kerja 

Oksigen merupakan gas yang dibutuhkan oleh makhluk 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 dengan gas atau bau-

bauan yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Sumber utama adanya 

udara segar adalah adanya tanaman disekitar tempat kerja. Tanaman 

merupakan penghasil oksigen yang dibutuhkan oleh manusia. 

3) 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, kebisingan yang serius dapat 

menyebabkan kematian.  
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4) Bau tidak sedap di tempat kerja  

Adanya bau-bauan di sekitar tempat kerja dapat dianggap 

sebagai pencemaran, karena dapat mengganggu konsentrasi bekerja, 

dan bau-bauan yang terjadi terus-menerus dapat mempengaruhi 

kepekaan penciuman. Pemakaian “air condition” yang tepat 

merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk 

menghilangkan bau-bauan yang mengganggu disekitar tempat kerja.  

5) Keamanan di tempat kerja  

Guna menjaga tempat dan kondisi lingkungan kerja tetap 

dalam keadaan aman maka perlu diperhatikan adanya keamanan 

dalam bekerja. Oleh karena itu faktor keamanan perlu diwujudkan 

keberadaannya. Salah satu upaya untuk menjaga keamanan ditempat 

kerja, dapat memanfaatkan tenaga Satuan Petugas Pengaman 

(SATPAM). 

4. Hubungan Disiplin dengan Kinerja 

 Disiplin kerja menurut Hasibuan (2006:193) menjelaskan bahwa 

disiplin kerja adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua 

peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Disiplin 

kerja baik dapat berpengaruh pada kinerja suatu karyawan, dengan 

baiknya kinerja karyawan maka akan mempercepat pencapaian suatu 

perusahaan. 

Displin kerja mempengaruhi kinerja karyawan, hal ini didukung 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sidanti (2015) dengan hasil 
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penelitian disiplin kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

pegawaai. Penelitian ini menunjukkan bahwa disiplin kerja yang tinggi 

akan meningkatkan kinerja karyawan. 

5. Hubungan Lingkungan kerja dengan Kinerja 

Lingkungan kerja menurut (Wakhid 2014) merupakan tempat di 

mana karyawan melakukan aktivitas setiap harinya dan lingkungan kerja 

yang kondusif memberikan rasa aman dan memungkinkan karyawan 

untuk bekerja secara optimal. Dengan adanya lingkungan kerja yang baik 

maka karyawan akan merasa aman dan tenang dalam menjalankan 

tugasnya sehingga bisa membuat kinerja semakin tinggi. 

Lingkungan kerja mempengaruhi kinerja karyawan, hal ini 

didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sidanti (2015) 

dengan hasil penelitian lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja 

pegawaai. Penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang baik 

akan meningkatkan kinerja karyawan. 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pemikiran penelitian menunjukkan konsep berfikir peneliti 

sesuai dengan rumusan masalah sehingga pembahasan yang dilakukan lebih 

mudah untuk dipahami. Berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan diatas, maka 

dapat digambarkan kerangka pemikiran teoritis yang menunjukkan hubungan 

antara disiplin kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan yaitu sebagai 

berikut: 
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Gambar 2.1 
Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 menjelaskan Disiplin kerja dan Lingkungan kerja sebagai 

variabel independen merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

karyawan sebagai variabel dependen. Adapun teori terkait dengan disiplin kerja 

menurut Hasibuan (2006:193) menjelaskan bahwa disiplin kerja adalah kesadaran 

dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma 

sosial yang berlaku. Pada variabel independen lingkungan kerja menurut Logahan 

(2009:4) lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar karyawan 

yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang sudah di 

embankan padanya., sedangkan untuk teori variabel independen kinerja karyawan 

menurut Robbins (2007:9) mendefinisikan kinerja yaitu suatu hasil secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Disiplin kerja (X1) 
1. Mematuhi semua 

peraturan perusahaan 
2. Penggunaan waktu secara 

efektif 
3. Tanggung jawab dengan 

pekerjaan dan tugas 
4. Tingkat absensi 

Lingkungan kerja (X2) 
1. Pencahayaan  
2. Suhu udara 
3. Kebisingan  
4. Bau yang tidak sedap 
5. Keamanan kerja 

Kinerja (Y) 

1. Kualitas  
2. Kuantitas  
3. Ketepatan waktu 
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D. Hipotesis 

 Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Arikunto, 

2006:71). 

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh Yudiningsih dkk (2016) 

yang menyatakan bahawa ligkungan kerja dan disipin kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja pegawai, Sidanti (2015) yang menyatakan bahwa 

lingkungan kerja, disiplin kerja dan motivasi kerja berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja, Hidayat & Taufiq ( 2012) yang menyatakan lingkungan kerja, 

disiplin kerja dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan dan 

disiplin kerja secara dominan berpengaruh terhadap kinerja.  Dari uraian di 

tersebut maka dapat di hipotesiskan sebagai berikut: 

H1 : Disiplin kerja dan lingkunagn kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Sumberrejo 

Bojonegoro.  

H2 : Disiplin kerja paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan Rumah 

Sakit Islam Muhammadiyah Sumberrejo Bojonegoro. 

    


