BAB II
LANDASAN TEORI

2.1

Penelitian Terdahulu
Penelitian yang dilakukan Rayka dantyo prakoso, Endang siti astuti dan

Ika ruhana (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh lingkungan kerja
terhadap motivasi kerja dan kinerja karyawan Studi Pada Karyawan PT. AXA
Financial Indonesia Cabang Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menganalisis dan menjelaskan pengaruh lingkungan kerja terhadap motivasi kerja
karyawan dan kinerja karyawan, serta menganalisis dan menjelaskan pengaruh
motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Dalam penelitian ini menggunakan
variabel bebas Motivasi Kerja (Y1) dan Kinerja Karyawan (Y2) , dengan variabel
terikat lingkungan Kerja (X). Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa
Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 128 karyawan PT. AXA Financial
Indonesia sales office cabang Malang. Berdasarkan rumus slovin maka jumlah
sampel sebanyak 56 karyawan dengan menggunakan tehnik analisis data yang
digunakan adalah Analisis deskriptif dan Analisis jalur. Dengan itu kesimpulan
hasilnya adalah : lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap motivasi
kerja, lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan,
lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, motivasi
kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, lingkungan kerja
berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja.
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Penelitian yang dilakukan Ferry moulana, Bmabang sawsto S dan
Hamidah nayati U (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh lingkungan
kerja terhadap kinerja karyawan melalui variabel mediator motivasi kerja Studi
pada Karyawan PT. Telkom Indonesia,Tbk Witel Jatim Selatan, Jalan A. Yani,
Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan gambaran
umum mengenai lingkungan kerja , kinerja karyawan , dan motivasi kerja
mengetahui dan menjelaskan pengaruh yang signifikan antara lingkungan kerja
terhadap kinerja karyawan mengetahui dan menjelaskan pengaruh yang signifikan
antara lingkungan kerja, terhadap motivasi kerja mengetahui dan menjelaskan
pengaruh yang signifikan antara kinerja karyawan terhadap motivasi kerja
mengetahui

ada

atau

tidaknya

pengaruh

tidak

langsung

antara

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja. Pеnеlitian
ditujukan pada karyawan PT Telkom Indonesia Witel Jatim Selatan Malang
secara keseluruhan 160 karyawan. Didapat sampеl 62 orang rеspondеn dengan
menggunakan tehnik analisis data yang digunakan adalah Analisis deskriptif dan
Analisis jalur. Dengan hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa : variabel
Lingkungan Kerja (X) memiliki pengaruh secara langsung terhadap Motivasi
kerja (Z).karena memiliki nilai probalitas (0,000) < 0,05 yang berarti ada
pengaruh yang signifikan, hasil penelitian menunjukan bahawa variabel
Lingkungan Kerja (X) memiliki pengaruh secara langsung terhadap Kinerja
Karyawan (Y). Karena memiiki nilai probabilitas (0,000) < 0,05 yang berarti ada
pengaruh yang signifikan, hasil penelitian menunjukan bahwa variabel
Lingkungan Kerja (X) berpengaruh positif terhadap Kinerja (Z) karena memiliki
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nilai probalitas (0,000) < 0,05 yang berarti ada pengaruh yang signifikan, hasil
penelitian menunjukan bahwa variabel Motivasi kerja (Z) berpengaruh positif
terhadap Kinerja (Y) karena memiliki nilai probalitas (0,017) < 0,05 yang berarti
ada pengaruh yang signifikan, hasil penelitian menunjukan bahwa variabel
Lingkungan kerja (X) secara tidak langsung berpengaruh secara signifikan
terhadap variabel Kinerja Karyawan (Y) melalui variabel mediator Motivasi Kerja
(Z) karena memiliki nilai indirect 0,189 yang berarti ada pengaruh yang
signifikan.
Penelitian yang dilakukan Rusli, Said musnadi, Mahdani (2015)
melakukan penelitian mengenai pengaruh kepemimpinan, motivasi kerja dan
lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan serta dampaknya pada kinerja
Koperasi Unit Desa dan Usaha Kecil Menengah di Provinsi Aceh. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan, motivasi kerja
dan lingkungan kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan,

pengaruh

kepemimpinan, motivasi kerja, lingkungan kerja dan kinerja karyawan terhadap
kinerja Koperasi Unit Desa dan Usaha Kecil Menengah di Provinsi Aceh,
pengaruh kepemimpinan, motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja
Koperasi Unit Desa dan Usaha Kecil Menengah di Provinsi Aceh melalui kinerja
karyawan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Koperasi Unit Desa dan
Usaha Kecil Menengah di Provinsi Aceh yang berjumlah sebanyak 91 unit KUD
dan 2020 UKM dengan jumlah karyawan sebanyak 2699 orang dengan
menggunakan tehnik analisis data yang digunakan adalah Analisis jalur. Dengan
hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa : hasil penelitian menunjukkan bahwa
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kepemimpinan, motivasi kerja, lingkungan kerja baik secara simultan maupun
parsial berpengaruh terhadap kinerja karyawan, hasil penelitian terhadap hipotesis
kedua menunjukkan bahwa kepemimpinan, motivasi kerja, lingkungan kerja baik
secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap kinerja KUD dan UKM di
Provinsi Aceh, hasil penelitian juga membuktikan bahwa kinerja karyawan juga
mempunyai pengaruh terhadap peningkatan kinerja KUD dan UKM di Provinsi
Aceh dengan nilai koefisien sebesar 0,976, hasil penelitian juga membuktikan
bahwa terdapat pengaruh tidak langsung kepemimpinan, motivasi kerja,
lingkungan kerja terhadap kinerja KUD dan UKM di Provinsi Aceh melalui
kinerja karyawan.
Penelitian yang dilakukan Omi pramiana (2017) melakukan penelitian
mengenai motivasi kerja dan kinerja karyawan Administrasi PT BPR Pahalapakto.
Penelitian ini dilakukan guna mengetahui pengaruh kompensasi dan pelatihan
kerja terhadap motivasi kerja, serta mengetahui pengaruh kompensasi, pelatihan
kerja dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Jenis penelitian ini merupakan
penelitian eksplanatori dengan menggunakan karyawan bagian administrasi PT
BPR Pahalapakto sebagai responden. Populasi yang digunakan dalam penelitian
ini adalah karyawan bagian administrasi PT BPR Pahalapakto Kantor Kas Keboan
sebanyak 33 karyawan. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah
sampling jenuh dimana seluruh populasi dijadikan sampel, sehingga sampel yang
digunakan sebanyak 33 karyawan dengan menggunakan tehnik analisis data
analisis jalur (path analysis). Dengan asil dari penelitian ini menyatakan bahwa:
kompensasi memberikan kontribusi positif signifikan terhadap motivasi kerja,
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pelatihan kerja tidak memberikan kontribusi terhadap motivasi kerja, kompensasi
memberikan kontribusi positif signifikan terhadap kinerja karyawan, pelatihan
kerja memberikan kontribusi positif signifikan terhadap kinerja karyawan,
motivasi kerja memberikan kontribusi positif signifikan terhadap kinerja
karyawan.
Penelitian yang dilakukan Budi nurhardjo & Fahmi Muhammad K (2015)
melakukan penelitian mengenai pengaruh komunikasi dan lingkungan kerja
terhadap motivasi serta kinerja pada karyawan PT. PLN (PERSERO) Area
Situbondo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh komunikasi
terhadap motivasi kerja karyawan PT. PLN(Persero) Area Situbondo,

Untuk

mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap motivasi kerja karyawan PT.
PLN (Persero) Area Situbondo, Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja
terhadap kinerja karyawan PT. PLN (Persero) Area Situbondo, untuk mengetahui
pengaruh motivasi kerja karyawan terhadap kinerja karyawan PT. PLN (Persero)
Area Situbondo, untuk mengetahui pengaruh komunikasi terhadap kinerja
karyawan PT. PLN (persero) Area Situbondo melalui Motivasi, Untuk
mengetahui pengaruh Lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT. PLN
(persero) Area Situbondo melalui Motivasi. Analisis yang digunakan pada
penelitian ini menggunakan tehnik analisis data analisis jalur (path analysis)
dengan hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa: komunikasi berpengaruh
terhadap motivasi kerja karyawan PT. PLN (Persero) Area Situbondo, lingkungan
kerja berpengaruh terhadap motivasi kerja karyawan PT. PLN (Persero) Area
Situbondo, komunikasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. PLN
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(Persero) Area Situbondo, lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja
karyawan PT. PLN (Persero) Area Situbondo, motivasi kerja karyawan
berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. PLN (Persero) Area Situbondo,
komunikasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. PLN (persero) Area
Situbondo melalui Motivasi, lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja
karyawan PT. PLN (persero) Area Situbondo melalui Motivasi.
Penelitian yang dilakukan Hayu Faradillah Budiman, Budi Nurhardjo,
Sudarsih (2015) melakukan penelitian mengenai Pengaruh kompensasi, motivasi,
dan lingkungan kerja terhadap kinerja melalui semangat kerja sebagai variabel
intervening (Studi Kasus Pada Karyawan Produksi Non Manajerial Sigaret Kretek
Tangan di Perusahaan Rokok Gagak Hitam Bondowoso). Tujuan penelitian ini
adalah

untuk mengetahui pengaruh dan analisis kompensasi, motivasi, dan

lingkungan kerja terhadap semangat kerja, kompensasi, motivasi, dan lingkungan
kerja terhadap kinerja, semangat kerja terhadap kinerja, kompensasi, motivasi dan
lingkungan kerja terhadap kinerja melalui semangat kerja. Populasi dalam
penelitian ini adalah berjumlah 280 karyawan produksi non manajerial SKTdan
sampelnya yaitu berjumlah 165 responden. Metode analisis yang digunakan
adalah analisis jalur (path analysis) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh
langsung dan pengaruh tidak langsung, hasil pengujian dan analisa data yang
dilakukan dengan bantuan software SPSS 20 dengan hasil dari penelitian ini
menyatakan bahwa: Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap semangat kerja
karyawan produksi non manajerial Sigaret Kretek Tangan di Perusahaan Rokok
Gagak Hitam Bondowoso, Motivasi berpengaruh signifikan terhadap semangat
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kerja karyawan produksi non manajerial Sigaret Kretek Tangan di Perusahaan
Rokok Gagak Hitam Bondowoso, Lingkungan kerja berpengaruh signifikan
terhadap semangat kerja karyawan produksi non manajerial Sigaret Kretek
Tangan di Perusahaan Rokok Gagak Hitam Bondowoso,

Kompensasi

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan produksi non manajerial
Sigaret Kretek Tangan di Perusahaan Rokok Gagak Hitam Bondowoso, Motivasi
berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan produksi non manajerial
Sigaret Kretek Tangan di Perusahaan Rokok Gagak Hitam Bondowoso,
Lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan produksi
non manajerial Sigaret Kretek Tangan di Perusahaan Rokok Gagak Hitam
Bondowoso, emangat kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan
produksi non manajerial Sigaret Kretek Tangan di Perusahaan Rokok Gagak
Hitam Bondowoso, Kompensasi, Motivasi dan Lingkungan Kerja berpengaruh
signifikan terhadap kinerja melalui semangat kerja karyawan produksi non
manajerial Sigaret Kretek Tangan di Perusahaan Rokok Gagak Hitam
Bondowoso.
Penelitian yang dilakukan Sulistiawati Paita, Bernhard Tewal dan Greis
M. Sendow (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh kompensasi dan
lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai melalui motivasi kerja pada balai
pendidikan dan pelatihan keagamaan manado. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui pengaruh kompensasi, lingkungan kerja, dan motivasi terhadap
kinerja pegawai, untuk mengetahui pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja
terhadap kinerja melalui motivasi kerja pegawai Balai Pendidikan dan Pelatihan
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Keagamaan Manado. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pegawai pada
Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Manado yang berjumlah 48 pegawai.
Metode penelitian menggunakan analisis jalur, merupakan teknik statistik yang
digunakan untuk menguji hubungan kausal yaitu hubungan antara kompensasi,
lingkungan kerja, motivasi dan kinerja pegawai Balai Pendidikan dan Pelatihan
Keagamaan Manado

dengan hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa :

Kompensasi memberi pengaruh langsung kepada Kinerja. Hal ini dapat dimaknai
bahwa dengan pemberian kompensasi proporsional akan memberikan kontribusi
akan memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan kinerja pegawai
Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Manado, Lingkungan kerja memberi
pengaruh langsung kepada Kinerja. Hal ini dapat dimaknai dengan lingkungan
kerja yang menunjang maka akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan
kinerja pegawai BalaiPendidikan dan Pelatihan Keagamaan Manado, Motivasi
memberi pengaruh langsung kepada Kinerja. Hal ini dapat dimaknai dengan
motivasi yang tinggi maka akan memberikan kontribusi yang positif dalam
meningkatkan kinerja pegawai Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan
Manado, Kompensasi memberi pengaruh tidak langsung kepada Kinerja melalui
Motivasi. Hal ini dapat dimaknai bahwa kompensasi yang baik ditambah dengan
motivasi tinggi maka akan memberikan kontribusi yang positif dalam
meningkatkan kinerja pegawai Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan
Manado, Lingkungan Kerja memberi pengaruh tidak langsung kepada Kinerja
melalui Motivasi. Hal ini dapat dimaknai bahwa lingkungan kerja yang baik
ditambah dengan motivasi tinggi maka akan memberikan kontribusi yang positif
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dalam meningkatkan kinerja pegawai Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan
Manado.
Penelitian yang dilakukan Budi Sukarman (2014) melakukan penelitian
mengenai pengaruh motivasi, budaya organisasi dan lingkungan kerja terhadap
kepuasan kerja dan kinerja pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kalimatan Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
pengaruh motivasi, budaya organisasi, lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja
dan kinerja Pegawai Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah.
Populasi pada penelitian ini adalah pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah 40 orang. Mengingat bahwa jumlah
populasi relatif kecil, maka dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan
secara sensus. Metode penelitian dengan menggunakan analisis jalur (path
analysis) program Analisis of Moment Structure (AMOS) dengan teknik full
structural equation model dengan hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa:
Motivasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja, Budaya organisasi
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja, Lingkungan kerja tidak
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja, Motivasi berpengaruh signifikan
terhadap kinerja, Budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja,
Lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja, Kepuasan kerja
berpengaruh signifikan terhadap kinerja.
Penelitian yang dilakukan Titis Widyawati dan Hening Widie Oetomo
(2014) melakukan penelitian mengenai penagruh gaya kepemimpinan terhadap
kinerja karyawan dengan motivasi sebagai interving studi kasus PT Darmanusa
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Maharani Fontana Area Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh langsung terhadap kinerja karyawan
atau dimediasi oleh motivasi. Populasi pada penelitian ini adalah pada divisi
marketing PT Darmanusa Maharani Fontana yang berjumlah 65 orang maka
menggunakan teknik sample jenuh.teknik sampel jenuh sendiri adalah teknik
pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.hal
ini sering dilakukan apabila jumlah anggota populasi relatif kecil. Metode
penelitian dengan menggunakan metode analisis jalur (path analysis) dengan hasil
dari penelitian ini menyatakan bahwa: Gaya Kepemimpinan berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil ini menunjukkan bila gaya
kepemimpinan yang digunakan efektif maka kinerja karyawan juga akan
meningkat, Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
karyawan. Hasil ini menunjukkan bila semakin baik faktor-faktor motivasi yang
ada diperusahaan maka akan membuat komitmen karyawan semakin memotivasi
mereka dalam bekerja sehingga kinerja mereka semakin meningkat, Gaya
Kemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja Hasil ini
menunjukkan bahwa semakin baik kepemimpinan seseorang akan semakin
meningkatkan motivasi kerja karyawanya.
Penelitian yang dilakukan Aan Hardiyana dan Farina Helwiyan
(2011) melakukan penelitian mengenai pengaruh kepemimpinan, motivasi, dan
lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Bandung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui, menganalisis, mengkaji
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kepemimpinan, motivasi, dan lingkungan kerja dan kinerja pegawai pada Badan
Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui
besarnya pengaruh kepemimpinan, motivasi, dan lingkungan kerja terhadap
kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten
Bandung. Jumlah responden berjumlah 62 orang yang merupakan pegawai Badan
Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Bandung. Metode penelitian
dengan menggunakan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis
deskriptif dan teknik analisis inferensial untuk mengetahui derajat keeratan
hubungan antar variabel penelitian. Dalam operasionalisasinya digunakan bantuan
software SPSS dan excel dengan hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa:
Variabel kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pegawai adalah sebesar
0.355 atau 35.5%. Variabel kepemimpinan ini terdiri dari dimensi fungsi
koordinasi, pengambilan keputusan, komunikasi dan perhatian kepada bawahan
sedangkan kinerja diwakili oleh dimensi kuantitas pekerjaan, kualitas pekerjaan,
pengetahuan akan pekerjaan, kreativitas, kerjasama, inisiatif, kemandirian dan
kualitas pribadi, Variabel motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai
adalah sebesar 0.321 atau 32.1%. Variabel motivasi kerja terdiri dari dimensi
kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan kekuasaan dan kebutuhan akan
kelompok pertemanan sedangkan kinerja diwakili oleh kuantitas pekerjaan,
kualitas pekerjaan, pengetahuan akan pekerjaan, kreativitas, kerjasama, inisiatif,
kemandirian dan kualiats pribadi, Variabel lingkungan kerja berpengaruh terhadap
kinerja pegawai adalah sebesar 0.169 atau 16.9%. Variabel lingkungan kerja
terdiri dari dimensi lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik
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sedangkan kinerja diwakili oleh kuantitas pekerjaan, kualitas pekerjaan,
pengetahuan akan pekerjaan, kreativitas,kerjasama, inisiatif, kemandirian dan
kualiats pribadi, engaruh kepemimpinan, motivasi, lingkungan kerja terhadap
kinerja pegawai sebesar 84.5%, dalam hal ini terdapat pengaruh bersama-sama
antara variabel kepemimpinan (X1), motivasi kerja (X2) serta lingkungan kerja
(X3) terhadap kinerja pegawai sebesar koefisien determinasi (R2 = 84.5%).
2.1

Kinerja

2.2.1

Pengertian Kinerja
Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian

pelaksanaan suatu kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi,
dan visi organisasi yang tertuang dalam startegic planning suatu organisasi. Istilah
kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan
individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu
atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah
ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target
tertentu yang hendak dicapai.
Kinerja karyawan merupakan sebagai proses pelaksanaan

dalam

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tingkat profesionalisme pada masing –
masing karyawan. Proses yang dapat terlihat yaitu melalui pelayanan dalam
melaksanakan suatu pekerjaan. Pada proses ini yang diperlukan yaitu adanya
prosedur kerja dan penetapan hasil kerja yang akan dicapai. Kinerja organisasi
yang optimal tidak akan terlepas dari adanya kinerja anggota sebagai salah satu
faktor yang dapat menentukan bagaimana kinerja organisasi, kinerja merupakan
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suatu hasil kerja yang telah dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas, baik
secara kualitas maupun kuantitas sesuai dengan tanggung jawab yang diemban
kepadanya yang didasarkan pada kecakapan, pengalaman, kesungguhan maupun
waktu (Permanasari, 2012).
Pengukuran kinerja mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a.

Kuantitas, yaitu jumlah yang diselesaikanatau dicapai. Pengukuran
kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari prosesatau pelaksanaan
kegiatan.

b.

Kualitas, yaitu mutu yang dihasilkan (baiktidaknya). Pengukuran kualitatif
keluaran mencerminkan pengukuran tingkat kepuasan,yaitu seberapa baik
penyelesainnya. Ketepatan waktu, yaitu sesuai dan tidaknya dengan waktu
yang direncanakan.

c.

Pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis khusus dari pengukuran
kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu penyelesaian suatu kegiatan
(Ferry & dkk, 2017).
Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud

dengan kinerja karyawan adalah hasil yang dicapai oleh seseorang baik berupa
barang maupun jasa yang biasanya digunakan sebagai dasar penilaian atas diri
karyawan atau organisasi kerja yang bersangkuta. Semakin tinggi kualitas dan
kuantitas hasil kerjanya maka semakin tinggi pula kinerjanya.
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2.2.2 Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja
Kinerja pada setiap orang dapat dipengaruhi oleh beberaoa faktor yang
dapat di golongkan menjadi 3 kelompok yaitu antara lain kompetensi individu
orang yang bersangkutan, dukungan organisasi serta dukungan manajemen.
1. Faktor kompetensi individu
Kompetensi individu

suatu

kemampuan dan keterampilan dalam

melakukan kerja. Kompetensis pada seseorang dipengaruhi juga oleh beberapa
faktor yang dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, antara lain:
a. Kemampuan dan Keterampilan Kerja
Kemampuan dan keterampilan kerjapada setiap orang dapat
dipengaruhi oleh adnya kesehatan fisik serta

jiwa individu yang

bersangkutan, pendidikan, pelatihan kerja, serta adanya suatu pengalaman
kerjanya. Kesehatan fisik jiwa individu dapat menbuat orang mampu
maupun tahan dalam melaksanakan pekerjaan yang keras ataupun yang
lama. Sebaliknya, apabila seorang pekerja yang kekurangan gizi akan lebih
cepat lemah dan lelah, serta kurang mampu melakukan perkerjaan berat.
Pendidikan dan pelatihan adalah salah satu bagian dari suatu
investasi sumber daya manusia (human investment). Semakin lama waktu
yang dimanfaatkan maka

seseorang akan lebih baik

pendidikan dan

pelatihan maka semakin tinggi suatu kemampuan atau kompetensinya
melakukan pekerjaan, dan ddapat semakin tingi pula kinerjanya.
b. Motivasi dan Etos Kerja
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Motivasi dan etos kerja sangat penting untuk dapat mendorong
semangat kerja. Motivasi dan etos kerja dapat

dipengaruhi oleh latar

belakang keluarga, lingkungan suatu masyarakat, budaya serta nilai-nilai
agama yang

telah dianutnya. Seseorang yang melihat pekerjaannya

tersebut sebagai beban dan keterpaksaan maka akan memiliki nilai kinerja
yang rendah. Sebaliknya, apabila seseorang yang melihat pekerjaan
tersebut sebagai suatu kebutuhan, tantangan dan prestasi maka akan
menghasilkan kinerja yang tinggi dan baik.
2. Faktor Dukungan Organisasi
Kinerja setiap orang juga berrgantung pada dukungan suatu organisasi
dalam bentuk pengorganisasian, penyediaan saranamaupun prasarana kerja,
pemilihan teknologi, kenyamanan lingkungan kerja, serta kondisi dan syarat kerja.
Pengorganisasian bermaksud agar dapat memberi kejelasan bagi setiap orang
tentang sarana yang harus dicapai serta apa yang harus dapat dilakukan untuk
mencapai sasaran dan pencapaia tersebut. Setiap orang perlu memiliki dan dapat
memahami uraian jabatan dan tugas yang telah diberikan.
Kondisi kerja yang baik yaitu mencangkup kenyamanan lingkungan kerja,
aspek keselamatanserta kesehatan kerja, syarat-syarat kerja sistem dalam
memberikan upah dan jaminan sosial, serta keamanan karyawan saat bekerja serta
keharmonisan yang baik dalam hubungan industrial. Hal-hal tersebut juga
mempengaruhi kenyamanan untuk melakukan segala tugas yang lebih lanjut
dengan tujuan mempengaruhi kinerja setiap orang. Program keselamatan serta
kesehatan kerja juga diperlu untuk ditingkatkan bukan saja untuk menghindari
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kecelakaan dalam bekerja, kerusakan alat dan gangguan produk, akan tetapi juga
untuk meningatkan kinerja karyawan atau pekerja.
Kompensasi ialahsegala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai
bukti pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan tersebut. Pemberian
kompensasi merupakan salah satu pelaksanaan fungsi MSDM yang dapat
berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan pada setiap individual
sebagai pertukaran dalam melakukan tugas dan kewajiban keorganisasian.
Adapun berbarapa komponen dalam kompensasi yaitu : Gaji, adalah balas
jasa dalam bentuk uang yang diterima oleh karyawan sebagai konsekuensi dari
kedudukannya sebagai seorang karyawan yangdapat memberikan sumbangan
tenaga maupun pikiran dalam mencapai tujuan dan visi misi perusahaan. Atau
dapat juga dikatakan sebagai bayaran atau upah tetap yang dapat diterima
seseorang dari keanggotanya dalam sebuah perusahaan.
3. Faktor Dukungan Manajemen
Kinerja suatu perusahaan dan kinerja pada setiap orang juga sangat
tergantung pada kemampuan manajerial oleh seroang manajemen atau pimpinan,
baik itu dapat berupa membangun sistem kerja dan hubungan industrial yang
aman serta harmonis, atau dengan cara mengembangkan kompetensi pekerja,
pengembangan kompetensi dapat dilakukan dengan pelatihan, demikian juga
dengan menumbuhkan suatu motivasi dan mobilisasi pada seluruh karyawan
untuk lebih bekerja secara optimal (Gusnetti, 2014).
Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan
dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor ekternal seseorang karyawan.
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Faktor ekternal tersebut erat kaitannya dengan situasi atau kondisi kerja pada
suatu perusahaan atau organisasi, salah satunya masalah konflik yang terjadi.
2.2.3 Penilaian Kinerja
Penilaian suatu kineja karyawan adalah suatu hal yang dilakukan secara
sadar maupun tidak sadar yang akan dapat mempegaruhi cara seseorang dalam
melakukan pekerjaan. Penilaian knerja antar karyawan lenih akurat dalam
mengindentifikasi pejabat lain serekannya, karena karyawan akan selalu bertemu
bertatap muka oleh rekan kerjanya dengan bersama-sama melakukan aktivitas
agar dapat mencapai tujuan yang distandarkan. Oleh karena itu, sesama rekan
kerja hendaknya dapat bersatu untuk menilai tingkat kinerja satu dengan yang
lain.
Pengertian Penilaian Prestasi Kerja meruapakan “Penilaian prestasi kerja
adalah bagaimanacara menilai rasio hasil kerja nyata yang menetapkan
kebijaksanaan dapat diartikan apakah karyawan tersebut akan di promosikan, atau
dapat dinaikan pangkatnya sebagi balas jasanya ”. Adapun beberapa indikator
dalam penilaian prestasi kerja :
1. Kesetiaan
Kesetiaan dilihat dari kesediaan seoramg karyawan untuk menjaga dan
membela organisasi didalam ataupun diluar pekerjaan tersebut.
2. Kejujuran
Penilaian kerja juga berpengaruh pada menilai kejujuran dalam
melaksanakan dan melakukan segala tugas dan kewajiban seorang pegawai untuk
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memenuhi perjanjian baik bagi dirinya sendiri maupun oleh orang lain atau seperti
kepada bawahannya.
3. Kedisiplinan
Penilai menilai disiplin karyawan dalam mematuhi peraturan-peraturan
yang ada mengajukan pekerjaannya sesuai dengan intruksi yang diberikan
kepadanya.
4. Kreativitas
Setiap kemampuan yang ada pada karyawan dan mampu mengembangkan
kreativitasnya untuk dapat memberikan dan menyelesaikan pekerjaannya,
sehingga akan lebih berdaya guna bagi perusahaan maupun organisasi.

5. Kerja sama
Kerjasama dalam bekerja harus mampu dan bersedia untuk berpartisipasi
dan bekerja sama dengan karyawan lain , oleh karenanya hasil pekerjaan akan
mudah dan lebih baik.
6. Kepemimpinan
Kemampuan suatu pegawai dalam memimpin, mempengaruhi, mempunyai
pribadi yang kuatdan tegas , dihormati, dan dapat menjadi motivasi bagi

orang

lain atau bawahanya untuk bekerja secara efektif dan bekerja dengan lebih baik
sesuai dengan peraturan perusahaan.
7. Kepribadian
Kepribadian seorang pegawai harus memiliki sikap, perilaku, kesopanan,
disukai, serta memberi kesan yang menyenangkan bagi orang lain.
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8. Prakarsa
Kemampuan rasional serta berdasarkan pendapat sendiri untuk bertujuan
menganalisa, menilai, menciptakan memberikan alasan, mendapatkan kesimpulan
dan

mampu membuat beberapa keputusan serta penyelesaian masalah yang

dihadapi dengan cara adil .
9. Kecakapan
Kecakapan suatu karyawan dilihat dari saat menyatakan dan menjelaskan
tentang suatu penyusunan kebijakan perusahaan
10. Tanggung jawab
Tanggungjawab merupakan suatu tugas yang diberikan pada para
karyawan untuk mampu mempertanggung jawabkan

kebijaksanaannya,

perkerjaan dan hasil kerjanya, saran dan prasaranayang digunakannya selama
bekerja, perilaku serta hasil dari bawahanya (Pt, Tonasa, & Pangkep, 2012).
Penilaian kinerja merupakan suatu proses dimana perusahaan hendaknya
memberikan gambaran akurat mengenai kerja karyawan dan perusahaan berujuan
untuk mampu mengevaluasi atau menilai suatu kerja pegawai. Untuk mencapai
tujuan tersebut, maka sistem dalam penilaian haruslah mempunyai hubungan
yang baik dengan pekerjaan dan memberikn praktis bagi karyawan. Sebagaimana
diperlihatkan pada gambar 1. (Astuti, 2006):

Prestasi Kerja Karyawan

Penilaian Prestasi Kerja

Penilaian Prestasi Kerja

Kriteria yang ada Hubungannya dengan
Pelaksanaan Kerja

Umpan Balik Karyawan
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Gambar.1 Sistem sistem Penilaian
Gambar 1. Sistem Sistem Penilaian
Sumber: Handoko, 2000
Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa umpan balik
karyawan dapat dinilai dari catatan-catatan tentang karyawan itu sendiri, dan juga
penilaian dari prestasi kerja, dimata catatan-catatan tersebut merupakan implikasi
dari keputusan-keputusan personalia. Sedangkan penilaian prestasi diukur
berdasarkan standar-standar kerja dan kriteria yang ada hubungan dengan
pelaksanaan kerja dan semua penilaian dari umpan balik tersebut berdasarkan
pada keputusan-keputusan personalia. Jadi penilaian kinerja dimaksudkan untuk
menunjukkan prestasi karyawan pada masing-masing dimensi antara lain:
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kemampuan memimpin, motivasi, keterampilan komunikasi dan yang lainnya.
Selain itu juga masalah kekuatan dan kelemahan kinerja krayawan sendiri
Penilaian kinerja bertujuan untuk memberikan tanggapan langsung bagi
karyawan secara personal maupun periodik, mampu mengontro suatul perilaku
kerja pada karyawan, dapat menetapkan atau menentukan kompensasi,
memperkirakan kemajuan karir pada perusahaan, mengukur dan menilai
kebutuhan pelatihan untuk karyawan serta perusahaan, konseling menentukan dan
mengukur tujuan perusahaan, memberikan fasilitas terhadap penetapan kebijakan
dalam pengurangan karyawan (Wijayanti & Wimbarti, 2012).
2.2.4 Manfaat Penilaian Kinerja
Manfaat penilaian kinerja dapat diartikan dan didefinisikan sebagai suatu
alat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan organisasi yaitu berikut ini:
1. Untuk selalu dapat mempertahankan kontrol dan pengawasan atas
karyawan mereka
2. Agar dapat melibatkan semua karyawan dalam mengambil suatu
keputusan dan menetapkan tujuan organisasi,
3. Untuk mengevaluasi dan mengoreksi sejauh mana kinerja kerja pada
karyawan dalam bekerja sehari-hari dikaitkan dengan tujuan yang
telah ditetapkan oleh organisasi,
4. Untuk meningkatkan kinerja karyawan melalui komunikasi dan
umpan balik yang berkesinambungan antara karyawan maupun
dengan organisasnyai,
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5. Untuk menentukan suatu perilaku pada karyawan sesuai dengan
aturan organisasi dan tujuan organisasi (Agatha Febrina Putri, 2013).
2.2.5

Indikator Kinerja
Indikator kinerja karyawan yaitu sebagai berikut :
1. Kuantitas merupakan suatu ukuran jumlah yang dihasilkan dari
bebrapa aktivitas yang ditugaskan yaitu berupa seperti jumlah suatu
unit, jumlah siklus pada aktivitas harus diselesaikan. Kuantitas juga
diukur dan nilai dari prespsi suatu karyawan terhadap jumlah suatu
aktivitas yang ditugaskan oleh atasan.
2. Kualitas merupakan ukuran dalam menilai suatu presepsi karyawan
terhadap ketaatan dalam mematuhi prosedur, disipli serta dedikasi.
Hasil pada aktivitas pekerjaan yang telah dilkukan dapat mendekati
sempurna

yang

dapat

diartikan

bahwa

dapat

melihat

dan

menyesuakikan beberapa cara yang ideal dilihat dari penampilan
aktivitas, maupun

mampu memenuhi tujuan-tujuan yang akan

diharapkan dari suatu aktivitas kerja. Kualitas dalam kerja juga akan
diukur dari persepsi/pemikmiran pegawai terhadap suatiu kualitas
pekerjaan yang telah dihasilkan serta menginginkan kesempurnaan
dalam tugas terhadap ketrampilan maupun kemampuan pegawai.
3. Keandalan adalah suatu

kemampuan yang harus dimiliki oleh

pegawai untuk dapat melakukan pekerjaan yang disyaratkan dengan
supervisi minimum.
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4. Kehadiran adalah suatu kewjiban untuk pegawai agar dapat memiliki
keyakinan akan masuk kerja setiap hari serta sesuai dengan jadwal dan
jam bekerja.
5. Kemampuan bekerja sama adalah kemampuan pada seorang tenaga
kerja untuk dapat bekerja bersama dengan orang lain dengan baik
dalam menyelesaikan suatu tugas maupun kewajiban dan pekerjaan
yang telah ditetapkan sehingga dapat mencapai suatu daya guna dan
hasil guna yang sebesar-besarnya dan maksimal (Kusuma, 2013).
2.2

Motivasi
Motivasi dapat didefiniskan sebagai kontribusi daya penggerak untuk

menciptakan semangat kerja seseorang, supaya mereka mampu bekerja
samadengan baik, bekerjadengan cara yang efektif dan mampu menyatu dengan
segala daya upaya untuk mencapai suatu kepuasandan keinginan. Motivasi
merupakan daya penggerak yang dapat mengakibatkan seseorang anggota
organisasi mampu serta rela demi menggerakkan keinginan dalam bentuk
keahlian, kemampuan atau ketrampilan, tenaga dan

waktunya untuk mampu

menyelenggarakan berbagai segala kegiatan yang menjadikan tanggungjawabnya
dan melaksanakan kewajibannya, sebagai pencapaian tujuan serta berupa sasaran
organisasi yang telah ditentukan (Sukarman, 2014).
Motivasi kerja mampu memberi suatu energi yang mendorong segala
potensi yang ada, menciptakan kemauan yang tinggi serta meningkatkan suatu
kebersamaan. Motivasi kerja merupakan kemauan seseorang untuk mampu
mengambil keputusan, berperan dan memanfaatkan seluruh kemampuan psikis,
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sosial, dan kekuatan fisiknya dalam bentuk mencapai dorongan, keinginan dan
kemauan seseorang dalam melaksanakan sesuatu kegiatan atau pekerjaan dengan
berperan aktif baik waktu maupun biaya demi terlaksananya tujuan yang
diinginkan (Rusli, Said musnadi, 2011).
2.2.1

Indikator Motivasi Kerja
Indikator motivasi kerja yaitu antara lain sebagai berikut:
1. Kualitas Kerja (Quality Of Work) merupakan kualitas kerja yang
dicapai melalui syarat-syarat kesesuaian dan ketersediaannya yang
tinggi akan menciptakan penilaian dan kemajuan serta perkembangan
organisasi.
2. Ketetapan waktu (Pompiness) adalah berhubungan dengan sesuai atau
tidaknya waktu dalam penyelesaian pekerjaan dengan menggunakan
target yang direncanakan.
3. Inisiatif (Intiative) yaitu memiliki kesadaran diri guna untuk
melakukan

sesuatu

dalam

melaksanakan

tugas-tugas

maupun

tanggung jawabnya.
4. Kemampuan (Capability) yaitu diantara beberapa faktor yang dapat
mempengaruhi kinerja seseorang, ternyata yang dapat diintervensi
maupun diterapi melalui suatu pendidikan dan latihan adalah
kemampuan yang mampu dikembangkan.
5. Komunikasi (Communication) merupakan inetraksi yang dilakukan
oleh seorang atasan kepala bawahan untuk mengutarakan saran dan
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pendapatnya dalam memecahkan masalah yang dihadapi (Ningsih,
2016).
2.3

Lingkungan kerja

2.3.1

Pengertian Lingkungan Kerja
Dalam suatu aktivitas perusahaan lingkungan kerja sangat diperlukan oleh

suatu perusahaan, hal ini sebabkan karena beberapa hal, oleh karena itu baik
secara langsung maupun tidak langsung lingkungan kerja sangat mempengaruhi
kinerja karyawan dalm melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dibeban.
Kondisi suatu lingkungan dianggap baik apabila manusia yang bekerja tersebut
dapat melaksanakan kegiatan maupun perintah secara optimal, sehat jasmani dan
rohani, aman serta nyaman. Lingkungan kerja yang baik antara lain dapat
membuat karyawan tersebut nyaman atas lingkungan kerja tersbut, karena dapat
menibulkan rasa semangat yang tinggi untuk melakukan pekerjaan dan bergairah
dalam melakukan tugas yang emban karyawan tersebut, dan sebaliknya apabila
lingkungan kerja tidak mendukung aktivitas dalam bekerja maka dapat
mengurangi semangat dan gairah untuk melaksanakan tugas atau pekerja. Oleh
karena itu pimpinan perusahaan yang mempunyai kreativitas tinggi akan dapat
menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan bagi para karyawan dan dapat
mencapai tujuan dari perusahaan (Widyawati & Oetomo, 2014).
Lingkungan kerja adalah sesuatu yang berda disekeliling para karyawan
dan mamput\mempengaruhi dirinya dalam melaksanakan tugas yang dberikan
terhadap karyawan tersebut. Suatu organisasi ataupun perusahaan harus mampu
memberikan pengawasan terhadap kondisi dan situasi yang berada dalam
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peusahaan baik didalam atau diluar ruang tempat untuk berkerja, oleh karena itu
karyawan mampu bekerja dengan lancar dan merasakan aman dalam bekerja
(Rusli, Said musnadi, 2011)
Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang berada di sekeliling
tempat kerja yang mampu mempengaruhi karyawan dalam melaksanakan pekerja
yang mencangkup pengaturan penerangantempat kerja, pengontrolan suara bising,
pengaturan kebersihan tempat kerja dan pengaturan keamanan tempat kerja.
Lingkungan kerja yang dapat mendukung mampu memberikan suatu rasa aman
pada karyaan dan karyawan akan mampu menjalankan pekerjaan dengan lebih
maksimal. Lingkungan kerja juga akan mampu mempengaruhi suatu emosional
pada karyawan. apabila karyawan dapat menyukai lingkungan kerja dimana dia
bekerja, maka karyawan akan mampu melaksanakan aktivitasn dalam bekerja
dengan baik sehingga pada waktu bekerja dapat dimanfaatkan secara efektif.
Produktivitas kerja karyawan yang sangat tinggi sehingga secara otomatis prestasi
kerja karyawan juga tinggi. Lingkungan kerja mencangkup hubungan kerja antara
bawahan dan atasan pada organisasi atau perusahaan serta lingkungan kerja fisik
tempat karyawan bekerja (Prakoso & dkk, 2014)
Dari beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja
merupakan segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja/karyawan yang dapat
mempengaruhi kepuasan kerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya
sehingga akan dapat diperoleh hasil kerja yang maksimal, dan dimana dalam
lingkungan kerja tersebut terdapat fasilitas kerja yang mendukung karyawan
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dalam penyelesaian tugas yang dibebankan terhadap karyawan guna dapat lebih
meningkatkan kerja karyawan dalam suatu perusahaan.
2.3.2 Faktor yang mempengaruhi Lingkungan Kerja
Secara garis besar lingkungan kerja dipengaruhi oleh faktor sebagai
berikut :
1. Fasilitas kerja, lingkungan kerja yang kurang adanya kontribusi
pelaksanaan pekerjaan akan dapat menyebabkan kinerja yang buruk,
sehingga kurangnya alat kerja,fasilitas kerja yang kurang memdai,
serta prosedur yang kurang jelas.
2. Gaji dan tunjangan, gaji yang tidak sebanding dengan harapan pekerja
akan
memicu pekerja setiap saat melihat pada lingkungan kerja yang lebih
menjamin dalam pencapaian harapan pekerja.
3. Hubungan kerja, kelompok kerja dengan kekompakan dan loyalitas
yang
tinggi akan mampu meningkatkan kualitas kinerja, karena antara satu
pekerja dengan pekerja lainnya akan saling memberikan dukungan
dalam pencapaian tujuan dan hasil kerja (Permanasari, 2012).
Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya suatu kondisi
lingkungan kerja dikaitkan dengan kemampuan karyawan,diantaranya:
1. Warna merupakan salah satu faktor yang cukup penting agar berguna
untuk meningkatkam efisiensi kerja pada para pegawai. Khususnya
warna dapat mempengaruhi keadaan jiwa mereka saat bekerja.
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Dengan menggunakan suatu warna yang tepat pada dinding ruangan
dan alat-alat lainnya, kenyamanan dan ketenangan bekerja para
pegawai akan mampu terpelihara.
2. Kebersihan lingkungan kerja secara tidak langsung

akan dapat

mempengaruhi seseorang dalam melaksanakan pekerjaan, karena
apabila pada lingkungan kerja yang bersih maka karyawan pun juga
ikut

merasakan

kenyaman

dalam

melakukan

pekerjaannya.

Kebersihan lingkungan tidak hanya berarti kebersihan pada tempat
mereka melakukan pekerja, tetapi dapat di artikan jauh lebih luas dari
pada itu misalkan pada kamar mandi yang memiliki bau kurang enak
juga akan menimbulkan adanya rasa yang kurang menyenangkan bagi
para karyawan yang menggunakannya fasilitas tersebut, maka untuk
menjaga kebersihan fasilitas kerja pada umumnya diperlukan petugas
khusus untuk memelihara dan memberisihkan fasilitas tersebut, dan
dimana masalah biaya juga harus dipertimbangkan juga dalam
meningkatkanya.
3. Penerangan dalam masalah ini bukan hanya terbatas pada suatu
penerangan listrik saja, melainkan juga penerangan sinar matahari.
Agar mampu melaksanakan tugas, karyawan juga perlu membutuhkan
penerangan yang cukup, apabila suatu pekerjaan yang dilakukan
tersebut menuntut ketelitian yang lebih.
4. Pertukaran udara berfunsgsi sebagai agar karyawan mendapatkan
fentilasi udara yang cukup terutama didalam ruaangan agar dapat
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meningkatkan kesegaran fisik para karyawan, apabila fentilasi udara
sudah sangat cukup maka akan berpengaruh pada kesehatan para
karyawan yang akan leibih terjamin. Selain adanya fentilasi udara,
pada bangunan konstrusi gedung juga mampu berpengaruh pada
pertukaran udara dalam ruangan. Gedung yang mempunyai kontruksi
yang tinggi akan memliki fentilasi udara yang lebih banyak masuk
dalam ruangan.
5. Jaminan merupakan suatu kesepakatan dalam bekerja karena jaminan
dipergunakan untuk kesalamatan dan keamanan karyawan saat bekerja
juga dapat menimbulkan ketenangan dalam bekerja. Keamanan akan
keselamatan diri sendiri juga sering dartikan masih terbilang terbatas
pada keselamatan kerja.
6. Kebisingan merupakan suatu gangguan yang berpengaruh terhadap
konsentrasi karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Apabilala
adanya kebisingan yang membuat terganggunya konsentrasi ini maka
pekerjaan yang dilakukan juga akan banyak mengakibatkan kesalahan
atau kerusakan dalam menyelesaikan pekerjaan. Hal ini jelas akan
dapat mengakibatkan kerugian.
7. Tata ruang merupakan penataan ruang pada tempat bekerja agar
karyawan dalam bekerja merasa nyaman dalam melaksanakan kerja
(Kusuma, 2013).
2.3.3

Jenis Lingkungan Kerja

1. Lingkungan Kerja Fisik
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Pengertian lingkungan kerja fisik merupakan sekelompok keadaan yang
berbentuk fisik dan terdapat pada sekitar tempat untuk melaksanakan perkerjaan
dan dapat mempengaruhi kinerja karyawan baik secara langsung maupun tidak
langsung. Lingkungan kerja fisik sendiri dapat dibagi dalam dua kategori. Dalam
lingkungan kerja fisik terdapat beberapa cakupan yaitu antara lain adalah
lingkungan yang berhubungan langsung dengan karyawan seperti suasa fisik yang
ada pada tempat kerja dan berada di dekat karyawan (seperti meja,kursi dan
sebagainya, lingkungan umum ini juga berpengaruh pada aktivitas dalam
melaksanakan kerja dapat juga disebut lingkungan kerja yang mempengaruhi
kondisi karyawan tesebut, misalnya: temperatur pada ruangan, kelembaban pada
ruangan, sirkulasi udara pada ruangan, pencahayaan yang cukup, kebisingan
dalam lingkungan kerja, getaran mekanis, bau tidak sedap, warna, dan lain-lain
(Norianggono, Hamid, & Ruhana, 2014).
(Norianggono et al., 2014) Lingkungan kerja juga dapat diartikan sebagai
segala sesuatu yang beada dalam ruang kerja atau di sekitar para pekerja dalam
menjalankan aktivitas kerja yang dapat mempengruhi pada kinerja karyawan,
karena lingkungan kerja juga berperan besar untuk dapat meningkatkan kinerja
para karyawan sehingga tujuan pada perusahaan dapat terlaksana dengan baik.
Adapun unsur-unsur yang termasuk pada lingkungan kerja fisik yaitu :

a. Penerangan
b. Udara
c. Kebersihan
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d. Suara
2. Lingkungan kerja non Fisik
Lingkungan kerja non fisik merupakan segala sesuatu pada keadaan
yang terjadi dan yang mempunyai kaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan
dengan atasan maupun hubungan sesama rekan kerja, ataupun hubungan dengan
bawahan(S, 2016).
Lingkungan kerja non fisik juga terdiri dari adanya komunikasi yang
lancar dan baik, hubungan kerja yang baik antara karyawan dengan pimpinan,
atau sesame karyawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja non
fisik adalah berikut : Hubungan atasan dengan bawahan, Hubungan antar
karyawan (Setyadi, Utami, & Nurtjahjono, 2015).
2.3.4

Indikator Lingkungan Kerja

Indikator-indikator lingkungan kerja yaitu sebagai berikut:
1. Penerangan/cahaya di tempat kerja
Cahaya atau penerangan merupakan memliki manfaat yang besar
bagi karyawan berguna agar mampu mendapat keselamatan dalam bekerja
dan kelancaran kerja dalam menjalankan aktivitas kerja, sehingga juga
perlu diawasi dengan adanya penerangan (cahaya) yang cukup terang
tetapi juga tidak menyilaukan. Cahaya yang kurang akan mengakibatkan
pandangan menjadi kurang jelas, oleh sebab itu pekerjaan akan menjadi
lambat, banyak mengalami kesalahan, dan pada akhirnya menyebabkan
kurang efisien dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga tujuan organisasi
sulit tercapai.
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2.

Sirkulasi udara ditempat kerja
Oksigen atau sirkulasi udara merupakan hal yang dibutuhkan oleh

semua makhluk hidup. Udara yang kotor

di sekitar ruangan akan

menibulkan pengaruh yang kurang baik dan berbahaya bagi tubuh. Sumber
yang paling utama adanya udara segar adalah adanya suatu tanaman
disekitar tempat kerja. Tanaman merupakan alternatif untuk mendapatkan
udara yang segar dan tanan betujuan sebagai penghasil oksigen yang
dibutuhkan oleh manusia.
3. Kebisingan di tempat kerja
Salah satu masalah yang dapat menggangu para pekerja adalah
adanya kebisingan, kebisingana yaitu bunyi yang tidak dikehendaki oleh
telinga. Karena apabila di barkan hingga sampa jangka panjang bunyi
tersebut dapat mengganggu ketenangan bekerja, merusak pendengaran
telinga, dan menimbulkan kesalahan pahaman dalam berkomunikasi.
4.

Bau tidak sedap di tempat kerja
Bau-bauan yang kurang sedap padadi sekitar tempat kerja dapat

dianggap sebagai pencemaran, karena dapat mengganggu konsentrasi dan
kinerja untuk bekerja, bau-bauan tersebut apabila terjadi terus-menerus
dapat menimbulkan permasalahan kepekaan pada penciuman. Dengan
pemakaian AC “air condition” dengan tepat merupakan suatu alternatif
dapat dipergunakan agar mampu menghilangkan dan meminimalisir baubauan yang dapat mengganggu disekitar lingkungan tempat kerja.
5.

Keamanan di tempat kerja
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Keamanan berfungsi sebagai untuk dapat menjaga dan mnegawasi
tempat dan kondisi lingkungan kerja agar tempat kerja tersebut menjadi
lebih aman oleh karena itu perlu adanya pengawasan dan perlu
diperhatikan keamanan dalam bekerja. Maka segala fafotr penunjang
keamanan perlu diwujudkan keberadaannya. Salah satu dengan upaya
untuk menjaga keamanan ditempat kerja, dapat memanfaatkan tenaga
Satuan Petugas Pengaman (SATPAM) (Permanasari, 2012).
2.4

Hubungan Antar Variabel

2.4.1

Hubungan Motivasi Terhadap Kinerja
Agar dapat menigkatkan kinerja suatu karyawan dalam perusahaan atau

organisasi terdapat motivasi yang diberikan kepada karyawan untuk dapat
meningkatkan kinerja karyawan tersebut. Dengan adanya motivasi kerja yang
bertujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan maupun organisasi akan lebih
baik apabila mencari jalan keluar yang berupa penciptaan suatu kondisi-kondisi
yang dapat mendorong motivasi seorang karyawan.Suatu kondisi yang dapat
diberikan haruslah sesuai dengan kahlian dan tingkat pendidikan yang di tempuh
oleh seorang karyawan, penciptaan kondisi tersebut dapat dibentuk dengan adanya
pembinaan karir karyawan. Jenjang karir yang dimiliki karyawan inilah yang
diharapkan suatu perusahaan agar dapat meningkatkan prestasi kerja dan displin
yang tinggi sehingga menunjang kinerja yang lebih baik dari suatu karyawan.
2.4.2

Hubungan Lingkungan Terhadap Kinerja
Lingkungan kerja suatu perusahaan yang berada disekitar karyawan akan

dapat mempengaruhi diri suatu karyawan untuk menjalankan tugas atau pekerjaan
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yang diberikan yang dapat menjadikan tanggung jawab suatu karyawan. Untuk
dapat meningkatkan kinerja karyawan yang produktif maka adanya lingkungan
kerja suatu perusahaan sangat diperlukan karena dapat mempangaruhi kinerja agar
dapat menjalankan tugas yang baik dan menciptkan kemudahan dalam
melakasanakan suatu tugas atau pekerjaan.
2.5

Kerangka Pikir
Sumber daya manusia dalam suatu perusahaan merupakan hal yang

penting, karena manusia merupakan suatu hal yang sangat paling utama
menunjang keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi. Tantangan terbesar
seorang manajer adalah keberhasilan memiliki sumber daya manusia yang
berkualitas, perusahaan akan berjalan dengan efektif dengan kata lain, apabila
kinerja karyawan sesuai dengan harapan dan tujuan suatu perusahaan. Dalam
mencapai tujuan perusahaan maka sangat diharapkan adanaya suatu kinerja yang
baik dari setiap karyawan tersebut. Peningkatan kinerja yang baik akan
mendapatkan motivasi kerja pada karyawan dan lingkungan yang memadai, akan
tetapi motivasi bukan hanya salah satu hal yang membuat kinerja karyawan baik.
Suatu kemauan dari karyawan akan menumbuhkan motivasi kerja dan dapat
bekerjasama dengan baik oleh sesama karyawan.
Selain motivasi kerja yang menunjang kinerja karyawan, lingkungan juga
berpengaruh dalam peningkatan kinerja karyawan. Suatu lingkungan kerja yang
dapat mendukung karyawannya bekerja dengan baik dapat berupa kebersihan di
perusahaan

atau

organisasi

tesebut,

suasana

kerja

yang

nyaman

dan

menyenangkan, hubungan dengan sesama rekan yang baik harmonis, serta
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tersedianya fasilitas menunjang yang memadai, fentilasi udara yang bersih ,
penerangan yang baik, tidak adanya kebisingan dalam perusahaan tersebut,
keamanan dalam perusahaan tersebut yang membuat pekerja lebih aman dalam
proses bekerja sehingga dapat meningkatkan kineja karyawan. Sehingga
hubungan faktor-faktor tersebut dapat digambarkan sebagai berikut
Motivasi Kerja

1. Kebutuhan
fisiologi.
2. Kebutuhan
akan
rasa
aman.
3. Kebutuhan
sosial.
4. Kebutuhan
akan
Penghargaan.
5. Kebutuhan
aktualisasi
diri.
Lingkungan Kerja

1. Hubungan
karyawan.
2. Suasana kerja.
3. Fasilitas kerja.
4. Keamanan.

Kinerja Karyawan

1. Kuantitas
2. Kualitas
3. Ketepatan
waktu
4. Efektifitas
5. Kehadiran
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Gambar 2. Kerangka Pikir
Sumber: konsep yang dikembangkan dalam penelitian ini.

2.6

Hipotesis Penelitian
Hipotesis merupakan hasil dari jawaban atau dugaan yang bersifat

semetara dari suatu permasalah yang dihadap dan diperlukan pengujian kebenaran
data yang lebih lengkap dan menunjang. Suatu hipotesis akan diterima apabila
data

yang dikumpulkan mendukung persyaratan. Dalam penelitian ini

hipotesisnya adalah:
1. Diduga terdapat hubungan motivasi yang signifikan terhadap kinerja
karyawan UMKM Asia Citra Malang.
2. Diduga terdapat hubungan lingkungan kerja yang signifikan terhadap
kinerja karyawan UMKM Asia Citra Malang.
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3. Diduga terdapat hubungan motivasi kerja, lingkungan kerja dan
kinerja karyawan secara bersama-sama yang signifikan.

