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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Penelitian terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Heny  (2015) tentang 

Pengaruh Lingkungan Kerja, Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja 

Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat DPRD 

Kabupaten Madiun. Menunjukan bahwa Ho “ditolak”, menunjukkan 

bahwa faktor lingkungan kerja, disiplin kerja, dan motivasi 

kerjasecara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan pada Sekertariat DPRD kabupaten Madiun Artinya 

hipotesis yang diajukan peneliti terbukti benar. 

Apfia Ferawati (2017) tentang Pengaruh Lingkungan Kerja 

Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. Menunjukan bahwa 

Lingkungan kerja mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan PT. Cahaya Indo Persada, disiplin kerja mempunyai 

pengaruh positif terhadap kinerja karyawan PT. Cahaya Indo Persada, 

lingkungan kerja dan disiplin kerja mempunyai pengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan PT. Cahaya Indo Persada secara serentak. 

Runtunuwu et al, (2015) tentang Pengaruh Disiplin, 

Penempatan Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada 

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado. Berdasarkan hasil 
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penelitian menunjukkan bahwa, ada pengaruh lingkungan kerja dan 

disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pertanian dan 

Peternakan Kabupaten Buleleng. 

  Hal yang membedakan dalam penelitian ini adalah data, 

objek penelitian dan tahun penelitian, dalam penelitian tersebut data 

yang dianalisis diambil dari objek yang berbeda – beda . Sedangkan 

dalam penelitian ini  data diperoleh dari PT. Slecta Kota Batu dan 

menggunakan data terbaru pada tahun 2017. 

2. Tinjauan Teori 

  Untuk mendasai penelitian ini, maka peneliti menggunakan 

teori – teori sebagai berikut : 

a. Lingkungan Kerja 

  Menurut Afandi (2016:51) lingkungan kerja adalah sesuatu 

yang ada dilingkungan para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya 

dalam menjalankan tugas seperti temperatur, kelembaban, ventilasi, 

penerangan, kegaduhan, kebersihan tempat kerja dan memadai 

tidaknya alat – alat perlengkapan kerja. Lingkungan kerja dapat 

diartikan sebagai keseluruhan alat perkakas yang dihadapi, 

lingkungan sekitarnya dimana seseorang bekerja, metode kerjanya, 

sebagai pengaruh kerjanya baik sebagai perorangan maupun sebagai 

kelompok. 

  Sedangkan menurut Sedarmayanti (2001:21) lingkungan 

kerja merupakan keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi, 
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lingkungan sekitar dimana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta 

pengaturan kerjanya bail perseorangan maupun sebagai kelomok. 

Kondisi lingkungan kerja yang baik atau sesuai apabila manusia dapat 

melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, aman, dan nyaman. 

1) Jenis lingkungan kerja 

Secara garis besar , jenis lingkungan kerja terbagi menjadi dua, 

yaitu (Sedarmayanti, 2001:21) : 

a) Lingkungan kerja fisik 

  Lingkungan kerja fisik adalah semua keadan 

berbentuk fisik yang terdapat disekitar tempat kerja yamg 

dapat mempengarihi pegawai secara langsung ditempat 

pegawai bekerja, lingkungan kerja yang mempengaruhi 

kondisi manusia seperti temperatur, kelembaban, sirkulasi 

udara, pencahayaan, kebisingan, pewarnaan dan lain – lain. 

b) Lingkungan kerja non fisik 

  Lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan 

yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik 

hubungan dengan atasan, maupun hubungan dengan rekan 

kerja. 

2) Indikator lingkungan kerja 

Menurut Sedarmayanti (2001) dimensi dan indikator lingkungan 

kerja adalah sebagai berikut : 
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a) Pencahayaan 

  Pencahayaan adalah salah satu tolak ukur untuk 

mendapatkan keadaan lingkungan yang aman dan nyaman 

yang berkaitan erat dengan produktivitas manusia, 

pencahayaan yang lebih terang pada ruang kerja karyawan 

memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan 

seman gat karyawan sehingga mereka akan dapat 

menunjukkan hasil kerja yang baik. 

b) Pewarnaan 

  Warna adalah bagian dari lingkungan kerja dapat 

berpengaruh terhadap karyawan dalam melaksanakan 

pekerjaan, dengan demikian pengaturan warna yang cerah dan 

lembut pada ruang kerja dapat meningkatkan semangat kerja 

karyawan. 

c) Suara 

  Suara atau kebisingan adalah suara dapat merusak 

konsentrasi kerja karyawan dan dapat menimbulkan 

komunikasi yang salah pada lingkungan tempat kerja sehingga 

kinerja karyawan menjadi tidak optimal. 

d) Sirkulasi udara 
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  Sirkulasi udara adalah peredaran udara atau 

pertukaran udara yang terjadi pada suatau ruangan tempat 

kerja. 

 

e) Temperatur 

  Temperatur atau suhu udara adalah keadaan udara 

pada waktu dan tempat tertentu seperti ruang kerja atau 

lingkungan sekitar tempat bekerja. 

f) Hubungan dengan rekan kerja 

  Hubungan dengan rekan kerja adalah hubungan yang 

sangat diperlukan dalam melakukan pekerjaan di lingkungan 

perusahaan tempat bekerja, hubungan yang baik antar rekan 

kerja satu dengan yang lain akan meningkatkan semangat kerja 

dimana mereka saling bekerjasama dalam menyelesaikan 

pekerjaan. 

g) Hubungan dengan atasan 

  Hubungan dengan atasan adalah sikap atasan 

terhadap bawahan memberikan pengaruh bagi karyawan 

dalam melaksanakan aktivitas, seperti sikap yang bersahabat, 

saling menghormati perlu dalam hubungan antara atasan 

dengan bawahan untuk kerjasama dalam mencapai tujuan 

perusahaan. 

3) Faktor – faktor lingkungan kerja 
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Menurut  Afandi (2016:52) faktor yang mempengaruhi lingkunan 

kerja yaitu : 

 

a) Faktor lingkungan fisik 

  Faktor lingkungan fisik adalah lingkungan yang 

berada disekitar pekerja itu sendiri. kondisi lingkungan kerja 

dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan yang meliputi: 

rencana ruang kerja, rancangan pekerjaan, kondisi lingkungan 

kerja, tingkat visual privacy dan acoustical privacy. 

b) Faktor lingkungan psikis 

  Faktor lingkungan psikis adalah hal – hal yang 

menyangkut dengan hubungan sosial dan keorganisasian. 

Kondisi psikis yang mempengaruhi kepuasan karyawan adalah 

pekerjaan yang berlebihan, sistem pengawasan yang buruk, 

frustasi, perubahan – perubahan dalam segala bentuk, 

perselisihan antara pribadi dan kelompok. 

b. Disiplin Kerja 

1) Definisi Lingkungan Kerja 

  Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan 

seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma – 

norma sosial yang berlaku. (Hasibuan, 2016:193) Displin kerja 

adalah sikap kesedian dan kerelaan seseorang untuk mematuhi 

dan mentaati norma – norma peraturan yang berlaku 
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disekitarnya. Disiplin karyawan yang baik akan mempercepat 

tujuan perusahaan, sedangkan disiplin yang merosot akan 

menjadi penghalang dan memperlambat pencapain tujuan 

perusahaan. Singodimedjo, 2002 (dalam Sutrisno 2009 ; 86). 

  Menurut Therry disiplin merupakan alat penggerak 

karyawan. Agar tiap pekerjaan dapat berjalan dengan lancar, 

maka harus diusahakan gara ada disiplin yang baik. Therry 

kurang setuju jika disiplin hanya dihubungkan dengan hal – 

hal yang kurang menyenangkan (hukuman) karena sebenarnya 

hukuman merupakan alat paling akhir untuk menegakkan 

disiplin. 

  Rivai (2009:825) juga berpendapat bahwa disiplin 

kerja adalah suatu alat yang diguganakan para manajer untuk 

berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk 

mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk 

meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati 

semua peraturan perusahaan dan norma – norma sosial yang 

berlaku. 

2) Macam Macam desiplin Kerja 

Ada 2 macam bentuk disiplin kerja, yaitu disiplin preventif dan 

disiplin korektif Mangkunegara (2007:129) 

a) Disiplin preventif adalah suatu pegawai untuk 

menggerakan pegawai mengikuti dan mematuhi pedoman 
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kerja, aturan – aturan yang telah digarisakn oleh 

perusahaan. 

b) Disiplin korektif adalah suatu upaya menggerakan pegawai 

dalam menyatukan suatu peraturan dan mengarahkan untuk 

tetap mengarahkan untuk tetap mamatuhi peraturan sesuai 

dengan pedoman yang berlaku pada perusahaan. 

3) Indikator Disiplin Kerja 

Menurut Hasibuan (2016) indikator dari pengukuran Disiplin 

kerja karyawan terdiri atas : 

a) Kesadaran 

sikap seseorang yang menaati semua peraturan dan sadar akan 

tugas akan tugas dan tanggung jawabnya. 

b) Kesediaan 

suat sikap, tingkah laku, dan perbuatan seseorang yang sesuai 

dengan peraturan perusahaan, baik yang tertulis maupun tidak 

tertulis. 

4) Faktor – Faktor Lingkungan Kerja 

Pada dasaranya banyak indikator yang mempengaruhi tingkat 

kedisiplinan karyawan suatu organisasi. (Hasibuan ,2016 ; 

194) : 

a) Tujuan dan kemampuan 

Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat 

kedisiplinan karyawan. Tujuan yang akan dicapai harus jelas 
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yang ditetapkan secara ideal serta cukup menantang bagi 

kemampuan karyawan. 

b) Teladan pemimpin 

teladan pemimpin sanagat berperan dalam menentukan 

kedisiplinan karyawan karena pimpinan dijadikan teladan dan 

panutan oleh para bawahanya. 

c) Balas jasa 

balas jasa (gaji dan kesejahtraan) ikut mempengaruhi 

kedisiplinan karyawan karena balas jasa akan memberikan 

kepuasan dan kecintaan karawan terhadap 

perusahaan/pekerjaanya. 

d) Keadilan 

keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan, 

karena ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya 

penting dan minta diberlakukanya sama dengan manusia 

lainya. 

e) Waskat 

waskat (pengawasan melekat) adalah tindakan nyata dan 

paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan karyawan 

perusahaan. Dengan waskat beararti atasan harus aktif dan 

langsung mengawasi perilaku, moral, sikap, gairah kerja, dan 

prestasi kerja bawaghanya. 

f)  Sanksi hukuman 
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sanksi hukuman berperan penting dalam memelihra 

kedisiplinan karyawan, dengan adanya sanki hukuman yang 

semakin berat maka karyawan akan semakin takut melanggar 

peraturan peraturan perusahaan, sikap, dan perilaku 

indisipliner karyawan akan berkurang. 

c. Kinerja Karyawan 

1) Definisi Kinerja 

  Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya, (Mangkunegara, 2007:67). 

  Sedangkan menurut Rivai (2010:548) kinerja 

merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampan untuk 

menyelesaikan tuagas atau pekerjaan seseorang sepatutnya 

memiliki dan derajat kesediaan dan tingkat kemampuan 

tertentu. Agar tercapainya kinerja yang diinginkan maka 

organisasi setidaknya organisasi selalu memperhatikan 

karakeristik individu dan lingkungan kerja guna menunjang 

kinerja karyawan. 

2) Indikator Kinerja 

  Suatu pekerjaan dapat diukur melalui jumlah, 

kualitas, ketepatan waktu mengerjakanya,kemampuan 
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bekerjasama yang dituntut suatu pekerjaan, (Mangkunegara, 

2007 ) : 

 

a) Kuantitas pekerjaan 

Kuantitas pekerjaan adalah dimensi ini menunjukan jumlah 

pekerjan yang dihasilkan individu atau kelompok sebagai 

persyaratan yang menjadi standar pkerjaan. 

b) Kualitas pekerjaan 

Kualitas pekerjaan adalah setiap karyawan dalam perusahaan 

harus memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat 

menghasilkan pekerjaan sesuai kualitas yang dituntut suatu 

pekerjaan tertentu. 

c) Ketepatan waktu 

Ketepatan waktu adalah setiap pekerjaan memiliki 

karakteristik yang berbeda, untuk jenis pekerjaan tertentu 

harus diselesaikan tepat waktu, karena memiliki 

ketergantungan atas pekerjaan lainya. 

B. Hubungan Antar Variabel Bebas ( Independent) Terhadap Valiabel 

Terikat (Dependent) 

1. Hubungan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 

Menurut pendapat Afandi (2016:51) dalam bukunya yang berjudul 

Concept & Indicator Human Resources For Management Researth 

mengungkapakan bawha lingkungan yang kondusif memberikan rasa 
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aman dan memungkinkan karyawan untuk dapat bekerja optimal, jika 

karyawan menyenangi lingkungan kerja dimana dia bekerja, maka 

karyawan tersebut akan betah ditempat kerjanya, melakukan 

aktivitasnya sehingga waktu waktu kerja dipergunakan secara efektif. 

Sebaliknya juka kondisi lingkungan kerja tidak memadai akan dapat 

menurunkan kinerja karyawan. 

  Menurut penelitian Permansari (2013)  Lingkungan kerja 

secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

2. Hubungan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan 

  Displin kerja adalah sikap kesedian dan kerelaan seseorang 

untuk mematuhi dan mentaati norma – norma peraturan yang berlaku 

disekitarnya. Disiplin karyawan yang baik akan mempercepat tujuan 

perusahaan, sedangkan disiplin yang merosot akan menjadi 

penghalang dan memperlambat pencapain tujuan perusahaan, 

(Singodimedjo, 2002). Hal ini didukung dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ferawati (2017) dalam penelitianya menunjukan hasil 

bahwa disiplin kerja berpengaruh positif pada kinerja karyawan. 

3. Hubungan lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan 

  Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ferawati (2017) 

Lingkungan kerja mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan PT. Cahaya Indo Persada, disiplin kerja mempunyai 
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pengaruh positif terhadap kinerja karyawan PT. Cahaya Indo Persada, 

lingkungan kerja dan disiplin kerja mempunyai pengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan PT. Cahaya Indo Persada secara serentak. 

 Hasil penelitian yang sama juga didapatkan oleh Hiskia et al 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, ada pengaruh 

lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada 

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng. 

C. Kerangka Pikir 

 Kerangka pikir penelitian merupakan gambaran mengenai 

penelitian. Menurut Supriyanto dan Machfudz (2010 : 169), kerangka pikir 

adalah suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan 

dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yamg 

penting. Adapun Dasar teori dan hasil penelitian yang digunakan untuk 

membentuk kerangka pikir dalam penelitian ini yaitu, Teori Maslow 

Maslow dalam Reksohadiprojo dan Handoko (1996), membagi kebutuhan 

manusia sebagai berikut:  

1. Kebutuhan Fisiologis  

  Kebutuhan fisiologis merupakan hirarki kebutuhan manusia yang 

paling dasar yang merupakan kebutuhan untuk dapat hidup seperti 

makan,minum, perumahan, oksigen, tidur dan sebagainya. 

2. Kebutuhan Rasa Aman 

  Apabila kebutuhan fisiologis relatif sudah terpuaskan, maka muncul 

kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan 
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rasa aman ini meliputi keamanan akan perlindungan dari bahaya kecelakaan 

kerja, jaminan akan kelangsungan pekerjaannya dan jaminan akan hari 

tuanya pada saat mereka tidak lagi bekerja.  

3. Kebutuhan Sosial  

  Jika kebutuhan fisiologis dan rasa aman telah terpuaskan secara 

minimal, maka akan muncul kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk 

persahabatan, afiliasi dana interaksi yang lebih erat dengan orang lain. 

Dalam organisasi akan berkaitan dengan kebutuhan akan adanya kelompok 

kerja yang kompak, supervisi yang baik, rekreasi bersama dan sebagainya.  

4. Kebutuhan Penghargaan  

  Kebutuhan ini meliputi kebutuhan keinginan untuk dihormati, 

dihargai atas prestasi seseorang, pengakuan atas kemampuan dan keahlian 

seseorang serta efektifitas kerja seseorang.  

5. Kebutuhan Aktualisasi diri  

  Aktualisasi diri merupakan hirarki kebutuhan dari Maslow yang 

paling tinggi. Aktualisasi diri berkaitan dengan proses pengembangan 

potensi yang sesungguhnya dari seseorang. Kebutuhan untuk menunjukkan 

kemampuan, keahlian dan potensi yang dimiliki seseorang. Malahan 

kebutuhan akan aktualisasi diri ada kecenderungan potensinya yang 

meningkat karena orang mengaktualisasikan perilakunya. Seseorang yang 

didominasi oleh kebutuhan akan aktualisasi diri senang akan tugas-tugas 

yang menantang kemampuan dan keahliannya. 
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 Mangkunegara (2007: 67) mengungkapkan indikator kinerja 

karyawan meliputi, kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu. Lingkungan 

kerja merupakan sesuatu yang ada disekitar para pekerja atau karyawan 

yang dapat mempengaruhi karyawan dalam melaksanakan pekerjaanya 

sehingga akan diperoleh hasil kerja (kinerja) yang maksimal (Afandi 

2016:52). Hariandja (2000 : 300), menyatakan bahwa peningkatan disiplin 

juga menjadi bagian yang penting dalam manajemen sumber daya manusia 

sebagai faktor penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Berdasarkan 

hasil penelitian dari Hiskia et al (2017) menunjukkan bahwa, ada pengaruh 

lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja. 

Berdasarkan uraian diatas maka disusunlah sebuah kerangka pikir 

sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut : 

Lingkungan Kerja, Disiplin Kerja dan Kinerja Karyawan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis 

Lingkungan kerja (X1) 

Lingkungan kerja fisik (X11) 

Pencahayaan (X11.1) 

Pewarnaan  (X11.2) 

Kebisingan (X11.3) 

sirkulasi dara (X11.4) 

temperatur (X11.6) 

Lingkungan kerja non fisik (X12) 

Hubungan dengan atasan (X12.1) 

Hubungan dengan rekan kerja (X12.2) 

 

Kinerja karyawan (Y) 

Kuantitas pekerjaan (Y1) 

Kualitas Pekerjaan (Y2) 

Ketepatan Waktu (Y3) 

Disiplin Kerja (X2) 

Kesadaran  (X21) 

Kesediaan (X22) 
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 Atas dasar teori dan penelitan terdahulu maka dalam penelitian ini 

peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H1: ada pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT 

Slecta Kota  Batu. 

H2 : ada pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Slecta 

Kota Batu. 

H3 : ada pengaruh lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan secara simultan pada PT Slecta Kota Batu. 


