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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai dasar membahas 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Diantaranya 

adalah: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. 
Penelitian 

Terdahulu 
Uraian 

3 

Tema Penelitian 

Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi, dan 

Pengembangan Karir Terhadap Kinerja Pegawai 

Negeri Sipil Pada Pemerintahan Kabupaten 

Tabalong di Tanjung Kalimantan Selatan (Harlie, 

2010) 

Tujuan Penelitian 
Mengetahui pengaruh disiplin kerja, motivasi, dan 

pengembangan karir terhadap kinerja pegawai 

Metode Penelitian Analisis Linier Regresi Berganda 

 

Hasil Penelitian 

 Secara parsial variabel disiplin kerja, motivasi, 

dan pengembangan karir berpengaruh terhadap 

kinerja pegawai 

 Secara simultan variabel disiplin kerja, 

motivasi, dan pengembangan karir berpengaru 

terhadap kinerja pegawai 

4 

Tema Penelitian 

Pengaruh Motivasi, Lingkungan Kerja, Kompetensi, 

dan Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja dan 

Kinerja Pegawai di Lingkungan Kantor Dinas 

Pekerjaan Umum Provinsi Umum (Dhermawan, 

Sudibya, Utama, 2012) 

Tujuan Penelitian 

Mengetahui pengaruh motivasi, lingkungan kerja, 

kompetensi, dan kompensasi terhadap kinerja 

pegawai 

Metode Penelitian Analisis Model Persamaan Struktural (SEM) 

Hasil Penelitian 

 Motivasi berpengaruh tidak signifikan terhadap 

kinerja pegawai 

 Lingkungan kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja pegawai 
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Tabel Lanjutan 

No. 
Penelitian 

Terdahulu 
Uraian 

3 

Tema Penelitian Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, dan Disiplin 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Patra 

Komala di Dumai (Sari, 2014) 

Tujuan Penelitian Mengetahui pengaruh kepemimpinan, motivasi, dan 

disiplin kerja terhadap kinerja karyawan 

Metode Penelitian Analisis Regresi Linier Berganda 

 

Hasil Penelitian 

 Motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan 

 Disiplin kerja tidak berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan 

4 

Tema Penelitian 

Pengaruh Motivasi, Disiplin dan Lingkungan Kerja 

Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Kesehatan 

Kota Cimahi (Haryati, 2013) 

Tujuan Penelitian 
Mengetahui Pengaruh motivasi, Disiplin dan 

Lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai 

Metode Penelitian Analisis Linier Regresi Berganda 

Hasil Penelitian 

 Hasil penelitian ini terbukti variabel motivasi, 

disiplin dan lingkungan kerja secara bersama-

sama (simultan) memberikan pengaruh terhadap 

kinerja pegawai 

 Motivasi kerja paling berpengaruh terhadap 

kinerja pegawai 

5 

Tema Penelitian 

Pengaruh Motivasi, Disiplin Kerja dan Lingkungan 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt PLN 

(Persero) Distribusi di Denpasar Bali (AA Gede 

Oka Pramadita, 2015) 

Tujuan Penelitian 
Mengetahui Pengaruh motivasi, Disiplin dan 

Lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 

Metode Penelitian Analisis Linier Regresi Berganda 

Hasil Penelitian 

 Motivasi, disiplin kerja dan lingkungan kerja 

secara simultan dan persial memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kinerja karyawan  

 Variabel lingkungan kerja merupakan variabel 

yang berpengaruh dominan, artinya karyawan  

Sumber: Kajian Imperis 

Berdasarkan penelitian terdahulu pada tabel 2.1 maka peneliti tertarik 

untuk mengungkapkan seberapa dalam pengaruh motivasi, disiplin kerja, dan 
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lingkungan kerja terhadap kinerja pada objek penelitian berupa UKM. Hasil-

hasil penelitian diatas menunjukan bahwa tidak semua variabel berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian tersebut peneliti gunakan sebagai 

referensi dan justifikasi hasil dari penelitian yang akan di laksanakan. 

Penelitian-penelitian tersebut memberikan sumbangan yang sangat membantu 

terbentuknya penelitian sekarang. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah pada 

penggunaan alat analisis, dan indikator yang digunakan. Sedangkan 

persamaannya adalah sama-sama menggunakan kinerja karayawan pada 

variable terikatnya dan ada beberapa penelitian yang sama dalam penggunaan 

alat analisis yaitu analisis regresi linier berganda 

 

2.2 Tinjaun Teori 

2.2.1 Pengertian Kinerja 

Menurut Mangkunegara (2005) istilah kinerja atau prestasi 

sendiri adalah pengalihan bahasa dari kata Inggris ”performance” yang 

artinya adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, atau 

kemampuan kerja. Jurnal Studi Manajemen, mengemukakan bahwa 

kinerja karyawan sebagai ungkapan seperti output, efisiensi serta 

efektifitas sering dihubungkan dengan produktifitas. 

Istilah kinerja menurut Prawirosentono (2008) adalah hasil 

kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam 

suatu organisasi, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, dalam 
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rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara 

legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. 

Kinerja menurut Sedarmayanti (2010): 

1. Perbuatan, pelaksanaan pekerjaan yang berdaya guna, pencapaian 

prestasi kerja/prestasi seseorang berkenaan dengan tugas yang 

diberikan kepadanya. 

2. Hasil kerja seorang pekerja dimana hasil kerja tersebut harus bisa 

ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur 

(dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan) 

3. Sebagai catatan mengenai out come yang dihasilkan dari suatu 

aktifitas tertentu selama kurun waktu tertentu pula. 

4. Hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok 

orang dalam suatu organisasi bersangkutan secara legal, tidak 

melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. 

Selanjutnya menurut Mangkunegara (2005) bahwa kinerja 

karyawan (prestasi kerja) adalah kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Oleh karena 

itu, dapat disimpulkan bahwa kinerja SDM (sumber daya manusia) 

adalah prestasi kerja atau hasil kerja (output) baik kualitas maupun 

kuantitas yang dicapai SDM (sumber daya manusia) persatuan periode 
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waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya. 

Menurut Mangkunegara (2005) menjelaskan bahwa kinerja 

seseorang dapat di ukur berdasarkan 6 kriteria yang di hasilkan dari 

pekerjaan yang bersangkutan. Keenan kreteria tersebut adalah: 

1. Kualitas, merupakan tingkatan dimana hasil akhir yang dicapai 

mendekati sempurna dalam arti memenuhi tujuan yang diharapkan 

oleh perusahaan. 

2. Kuantitas, adalah jumlah yang dihasilkan yang dinyatakan dalam 

istilah sejumlah unit kerja ataupun merupakan jumlah siklus 

aktivitas yang dihasilkan. 

3. Ketepatan waktu, Tingkat aktivitas di selesaikanya pekerjaan 

tersebut pada waktu awal yang diinginkan. karyawan mempunyai 

tanggung jawab penuh terhadap pekerjaanya. 

Kinerja karyawan dipengaruhi oleh sejumlah faktor antara lain: 

terdiri dari motivasi, kemampuan, pengetahuan, keahlian, pendidikan, 

pengalaman, pelatihan, minat, sikap kepribadian kondisi-kondisi fisik 

dan kebutuhan fisiologis, kebutuhan sosial dan kebutuhan egoistic. 

Sedangkan menurut Mahsun (2006) ada beberapa elemen pokok yaitu; 

menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi. Merumuskan 

indikator dan ukuran kinerja. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan 

dan sasaran-sasaran organisasi. Evaluasi kinerja/feed back, penilaian 
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kemajuan organisasi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan 

dan akuntabilitas.  

Menurut Mahsun (2006) dalam konteks pemerintahan sebagai 

sektor publik bahwa ada beberapa aspek yang dapat dinilai kinerjanya, 

yaitu: kelompok masukan (input), kelompok proses, kelompok 

keluaran (output), kelompok hasil (outcome), kelompok manfaat 

(benefit), dan kelompok dampak (impact). 

Fokus pengukuran kinerja sektor publik justru terletak pada 

outcome dan bukan input dan proses outcome yang dimaksudkan 

adalah outcome yang dihasilkan oleh individu ataupun organisasi 

secara keseluruhan, outcome harus mampu memenuhi harapan dan 

kebutuhan masyarakat menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi 

sektor publik. 

Menurut Mangkunegara (2006) terdapat aspek-aspek standar 

pekerjaan yang terdiri dari aspek kuantitatif dan aspek kualitatif 

meliputi: Aspek kuantitatif yaitu: Proses kerja dan kondisi pekerjaan, 

Waktu yang dipergunakan atau lamanya melaksanakan pekerjaan, 

Jumlah kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan, dan Jumlah dan 

jenis pemberian pelayanan dalam bekerja. Aspek kualitatif yaitu: 

Ketepatan kerja dan kualitas pekerjaan, Tingkat kemampuan dalam 

bekerj, Kemampuan menganalisis data atau informasi, 

kemampuan/kegagalan menggunakan mesin atau peralatan, dan 
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Kemampuan mengevaluasi (keluhanatau keberatan konsumen atau 

masyarakat). 

Kinerja merupakan hasil kerja yang secara kualitas dan 

kuantitas telah dicapai karyawan. Adapun indikator kinerja menurut 

Mangkunegara (2005), yaitu; Kualitas kerja, Kuantitas kerja, 

Ketepatan Waktu, Efektivitas, Kemandirian, dan Komitmen. 

2.2.2 Pengertian Motivasi 

Robbins (2002) mengatakan motivasi kerja sebagai kesediaan 

untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi kearah tujuan–tujuan 

organisasi, yang di kondisikan oleh kemampuan upaya tersebut untuk 

memenuhi suatu kebutuhan individu. Sedangkan menurut Hasibuan 

(2008), motivasi kerja adalah pemberian daya penggerak yang 

menciptakan kegairahan seseorang, agar mau bekerja sama, bekerja 

efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai 

tujuan. Menurut Siagian (2002), mendefenisikan motivasi kerja 

sebagai daya dorong bagi seseorang untuk memberikan kontribusi 

yang sebesar-besarnya demi keberhasilan organisasi mencapai 

tujuannya, dengan pengertian bahwa tercapainya tujuan organisasi 

berarti tercapai pula tujuan pribadi para anggota organisasi yang 

bersangkutan. Motivasi kerja dapat memberi energi yang 

menggerakkan segala potensi yang ada, menciptakan keinginan yang 

tinggi dan luhur, serta meningkatkan kebersamaan. 
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Ada dua aspek motivasi, yaitu segi pasif dimana motivasi 

tampak sebagai kebutuhan dan sekaligus pendorong, dan dari segi 

statis dimana motivasi tampak sebagai satu usaha positif dalam 

menggerakkan daya dan potensi tenaga kerja agar secara produktif 

berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Hasibuan, 

2008). 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi 

kerja adalah suatu daya penggerak yang mampu menciptakan 

kegairahan kerja dengan membangkitkan, mengarahkan, dan 

berperilaku kerja serta mengeluarkan tingkat upaya untuk memberikan 

kontribusi yang sebesar besarnya demi keberhasilan organisasi dalam 

mencapai tujuannya. 

1. Teori-teori Motivasi  

Ada beberapa teori tentang Motivasi:   

a. Teori Herzberg 

Teori yang dikembangkan oleh Herzberg dikenal dengan 

model dua factor dari motivasi, yaitu faktor motivasional dan 

faktor hygiene atau pemeliharaan. Menurut Herzberg, yang 

tergolong faktor motivasional antara lain adalah pekerjaan 

seseorang, keberhasilan yang diraih, kesempatan bertumbuh, 

kemajuan dalam karir, dan pengakuan orang lain. Sedangkan 

faktor hygieni atau pemeliharaan mencakup antara lain status 
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seseorang dalam organisasi, hubungan seseorang dengan 

atasannya, hubungan seseorang dengan rekan kerjanya, 

kebijakan organisasi, kondisi kerja, dan imbalan. 

b. Teori Abraham Maslow  

Teori motivasi yang dikembangkannya pada tahun 1940-

an itu pada intinya berkisar pada pendapat bahwa manusia 

mempunyai lima tingkat atau hierarki kebutuhan yaitu:  

1) Kebutuhan Fisiologikal seperti: “kebutuhan makan, minum, 

perlindungan fisik, bernafas dan lainnya. Kebutuhan ini 

merupakan kebutuhan tingkat dasar. 

2) Kebutuhan Rasa Aman, yaitu kebutuhan akan perlindungan 

dari ancaman bahaya, pertentangan, dan lingkungan hidup. 

Tidak dalam arti fisik semata, akan tetapi juga mental, 

psikologikal, dan intelektual. 

3) Kebutuhan Sosial, yaitu kebutuhan untuk merasa memiliki 

yaitu kebutuhan untuk diterima dalam kelompok, 

berafiliasi, berinteraksi, dan kebutuhan untuk mencintai 

serta dicintai. 

4) Kebutuhan akan harga diri atau pengakuan, yaitu kebutuhan 

untuk dihormati dan dihargai oleh orang lain. 

5) Kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk 

menggunakan kemampuan, skill, potensi, kebutuhan untuk 
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berpendapat, dengan menggunakan ide-ide, memberikan 

penilaian dan kritik terhadap sesuatu.  

c. Teori Mc. Clelland 

Terdapat beberapa pola motivasi yang menonjol dari 

manusia yakni:  

1) Need of achievement:  yaitu suatu dorongan/keinginan 

manusia untuk mengatasi atau mengalahkan suatu 

tantangan untuk mendapatkan sesuatu yakni berupa 

kemajuan atau pertumbuhan  

2) Need of affiliation: yaitu dorongan/keinginan manusia 

untuk melakukan hubungan dengan orang lainnya. 

3) Need of power: yaitu dorongan/keinginan manusia untuk 

mendapatkan suatu pengendalian atas suatu keadaan 

(kekuatan). 

d. Teori ERG (Exsistence Relatedness Growth) 

Teori motivasi yang menyatakan kebutuhan ditingkat 

rendah tida harus dipenuhi terlebih dahulu, sebelum motivasi 

untuk memenuhi kebutuhan pada tingkat berikutnaya seperti 

teori hirarki kebutuhan oleh Abraham Maslow. Konsep dari 

Alderfer bahwa kebutuhan dapat dikelompokkan menjadi 3 

bagian: 
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1) Exsistence Neds (Kebutuhan Eksistensi) kebutuhan ni 

berkaitan dengan kebutuhan biologis dan keamanan yang 

lebih terpuaskan oleh kondisi material. 

2) Related Needs (Kebutuhan untuk Menjalin Hubungan) 

kebutuhan ini berkaitan dengan kebutuhan sosial yang 

terpuaskan dengan adanya hubungan interpersonal. 

3) Growth Needs (Kebutuhan untuk Berkembang) kebutuhan ini 

berkaitan dengan keinginn untuk mengembangkan diri atau 

aktualisasi diri. 

Pendapat lain yang menyatakan faktor-faktor motivasi menurut 

Herzberg dalam Buraidah (2008,7) adalah: 

a. Motivasi Intrinsik 

  Motivasi Interisik merupakan motif-motif yang menjadikan 

seseorang untuk aktif tanpa adanya dorongan atau rangsangan dari 

luar, karena setiap individu sudah mempunyai dorongan untuk 

melakukan sesuatu. Adapun macam-macam dari motivasi interistik 

adalah sebagai berikut: 

1. Work it self  

2. Tanggung jawab 

b. Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi Ekstrinsik merupakan kebalikan dari motivasi 

insterisik, yang mana motivasi ini merupakan proses penumbuhan 
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motif seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang berasal dari 

luar. Adapun motivasi ekstrinsik antara lain: 

1. Upah 

2. Keamanan kerja (job security) 

 Hal ini dikuatkan pula oleh Veitzal (2004:463) yang 

menyatakan bahwa “Setiap individu mempunyai kebutuhan yang 

ada di dalam (inner need) yang menyebabkan mereka didorong, 

ditekan dan dimotivasi oleh faktor eksternal untuk memenuhi 

keinginannya”. Dengan demikian kedua faktor sangat saling 

bersinambung untuk mencapai sebuah proses motivasi yang 

diharapkan. 

2.2.3 Pengertian Disiplin Kerja 

Hasibuan (2003) menyatakan kedisiplinan adalah kesadaran 

dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan 

norma-norma yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang 

secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan 

tanggung jawabnya. Jadi, dia akan mematuhi/ mengerjakan semua 

tugasnya dengan baik, bukan atas paksaan. Sedangkan yang dimaksud 

dengan kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan 

seseorang yang sesuai dengan peraturan perusahaan, baik yang tertulis 

maupun tidak. 
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Menurut Handoko (2000) disiplin adalah kegiatan manajemen 

untuk menjalankan standar-standar organisasional. Sedangkan Tohardi 

(2002) mengatakan kedisiplinan adalah usaha yang dilakukan untuk 

menciptakan keadaan di suatu lingkungan kerja yang tertib, berdaya 

guna dan berhasil guna melalui suatu sistem pengaturan yang tepat. 

Menurut Hasibuan (2005: 193) kedisiplinan merupakan fungsi operatif 

MSDM yang terpenting karena semakin baik disiplin karyawan, 

semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapainya. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat kita ketahui bahwa 

disiplin kerja merupakan peraturan yang diberikan kepada pegawai guna 

memperbaiki sikap dan moral yang melekat pada diri individu.   

Selanjutnya disiplin adalah sebuah proses yang digunakan untuk 

menghadapi permasala kinerja, proses ini melibatkan manajer dalam 

mengidentifikasikan dan mengomunikasikan masalah-masalah kinerja 

kepada para pegawai yang akhirnya dapat memenuhi tujuan organisasi 

yang diharapkan 

a. Bentuk-bentuk Disiplin Kerja 

Menurut Rivai (2013), ada empat perspektif daftar yang 

menyangkut disiplin kerja, yaitu: 

1. Disiplin retributif, yaitu berusaha menghukum orang yang berbuat 

salah. 
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2. Disiplin korektif, yaitu berusaha membantu karyawan mengkoreksi 

perilakunya yang tidak tepat. 

3. Perspektif hah-hak individu, yaitu berusaha melindungi hak-hak 

dasar individu selama tindakan-tindakan disipliner. 

Perspektif utilitarian, yaitu berfokus kepada penggunaan disiplin hanya 

pada saat konskuensi-konskuensi tindakan disiplin melebihi dampak-

dampak negatifnya. 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Disiplin Kerja 

Menurut Mangkunegara (2016), ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi disiplin kerja sebagai berikut: 

1. Jam Kerja, dimana datangnya karyawan ke tempat kerja maupun 

pulang kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan 

2. Izin Kerja, merupakan karyawan yang meninggalkan pekerjaanya 

pada saat jam kerja atau jam kantor, baik itu kepentingan 

perusahaan maupun kepentingan pribadi dengan terlebih dahulu 

ada izin dari atasan begitu juga dengan karaywan yang mengambil 

cuti 

3. Absensi Karyawan, seberapa tingkat kehadiran karyawan di tempat 

kerja yang diadakn perushaan untuk melihat kehadiran para 

karaywan ditempat karyawan. 
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c. Indikator-indikator Disiplin Kerja 

Menurut Rivai (2013), disiplin kerja memiliki lima indikator 

sebagai berikut: 

1. Kahadiran, Hal ini menjadi indikator yang mendasar untuk 

mengukur kedisiplinan, dan biasanya karaywan yang memiliki 

displin kerja rendah terbiasa untuk terlambat 

2. Kewaspadaan, karyawan memilik kewaspadaan tinggi akan selalu 

berhati-hati, penuh perhitungan dan ketelitian dalam bekerja, serta 

selalu menggunakan sesutau secara efektif dan efisien. 

3. Ketaatan pada standar kerja, Hal ini dapat dilihat dari besranya 

tanggung jawab karyawan terhdapa rugas yang diamanahkan 

kepadanya. 

4. Ketaatan pada peraturan kerja. Karyawan yang taat pada peraturan 

kerja tidak akan melalaikan prosedur kerja dan akan selalu 

mengikuti pedoman kerja yang ditetapkan perusahaan. 

5. Bekerja Etis, beberapa karyawan mungkin melakukan tindakan 

yang tidak sopan ke pelanggan atau terlibat dalam tidakan yang 

tidak pantas. Hal ini merupakan bentuk tindakan indisipliner, 

sehingga bekerja etis sebagau salah satu wujud dari disiplin kerja 

karyawan. 
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2.2.4 Pengertian Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja adalah tempat di mana karyawan melakukan 

aktivitas setiap harinya. Lingkungan kerja dikatakan baik atau sesuai 

apabila karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, 

aman dan nyaman. 

Menurut Supardi (2003), menyatakan lingkungan kerja 

merupakan keaadaan sekitar tempat kerja baik secara fisik maupun non 

fisik yang dapat memberikan kesan menyenagkan, mengamnakan, 

menentramkan dan kesan betah bekerja dan lain sebagainya. 

Lingkungan kerja memegang peranan penting terhadap baik buruknya 

kualitas hasil kinerja karyawan. Bila lingkungan kerja nyaman dan 

komunikasi antar karyawan berjalan lancar, maka bisa dipastikan 

performa yang dihasilkan pun akan maksimal. 

Menurut Mangkunegara (2006), lingkungan kerja meliputi 

uraian jabatan yang jelas, autoritas yang memadai, target kerjayang 

menantang, pola komunikasi, hubungankerja yang harmonis, iklim 

kerja yang dinamis, peluang karir, dan fasilitas kerja yang memadai. 

Lingkungan kerja yang tidak memuaskan dapat menurunkan semangat 

kerja dan akhirnya menurunkan produktifitas kerja. 

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Lingkungan Kerja 

Untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik ada 

beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu (Siagian, 2006:63): 
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a. Bangunan tempat kerja 

b. Ruang kerja yang lega 

c. Ventilasi pertukaran udara 

d. Tersedianya tempat-tempat ibadah keagamaan 

e. Tersedianya sarana angkutan khusus maupun umum untuk 

karyawan nyaman dan mudah 

Menurut Sedarmayanti dalam Wulan (2011:21) 

Menyatakan bahwa secara garis besar, jenis lingkungan kerja 

terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor lingkungan kerja fisik dan 

faktor lingkungan kerja non fisik. 

a) Faktor Lingkungan Kerja Fisik 

Faktor lingkungan kerja fisik terdiri atas; Pewarnaan, 

Penerangan, Udara, Suara bising, Ruang gerak, Keamanan, dan 

Kebersihan 

b) Faktor Lingkungan Kerja Non Fisik 

Faktor lingkungan kerja non fisik; Struktur kerja, Tanggung 

jawab kerja, Perhatian dan dukungan pemimpin, Kerja sama 

antar kelompok, dan Kelancaran komunikasi 

Menurut Suwatno dan Priansa (2011) secara umum 

lingkunga kerja terdiri dari lingkungan kerja fisik dan lingkungan 

kerja psikis. Macam-macam lingkungan kerja dapat dijelaskan 

sebagai berikut:  
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1) Faktor lingkungan fisik adalah lingkungan yang berada 

disekitar pekerja itu sndiri. Kondisi di lingkungan kerja dapat 

mempengaruhi kepuasan kerja karyawan yang meliputi: 

a. Rencana Ruang Kerja, meliputi kesesuaian pengaturan dan 

tata letak peralatan kerja, hal ini berpengaruh besar 

terhadap kenyamanan dan tampilan kerja karyawan. 

b. Rancangan Pekerjaan, meliputi peralatan kerja dan prosedur 

kerja atau metode kerja, peralatan kerja yang tidak sesuai 

dengan pekerjaannya akan mempengaruhi kesehatan hasil 

kerja karywan. 

c. Kondisi Lingkungan Kerja, penerangan dan kebisingan 

sangat berhubungan dengan kenyamanan para pekerja 

dalam bekerja. Sirkulasi udara, suhu ruangan dan 

penerangan yang sesuai sangat mempengaruhi kondisi 

seseorang dalam menjalankan tugasnya. 

d. Tingkat Visual Pripacy dan Acoustical Privacy, tingkat 

pekerjaan tertentu membutuhkan tempat kerja yang dapat 

mdemberi privasi bagi karyawannya. Yang dimaksud 

privasi disini adalah sebagai “keleluasan pribadi “terhadap 

hal-hal yang menyangkut dirinya dan kelompoknya. 

Sedangkan acoustical privasi berhubungan dengan 

pendengaran. 
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2) Faktor lingkungan psikis adalah hal-hal yang menyangkut 

dengan hubungan sosial dan keorganisasian. Kondisi psikis 

yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan adalah: 

1. Pekerjaan Yang Berlebihan, pekerjaan yang berlebihan 

dengan waktu yang terbatas atau mendesak dalam 

penyelesaian suatu pekerjaan akan menimbulkan penekanan 

dan ketegangan terhadap karyawan, sehingga hasil yang 

didapat kurang maksimal. 

2. Sistem Pengawasan yang Buruk, sistem pengawasan yang 

buruk dan tidak efisien dapat menimbulkan ketidak puasaan 

lainnya, seperti ketidak stabilan suasana politik dan 

kurangnya umpan balik prestasi kerja. 

3. Frustasi, frustasi dapatberdampak pada terhambatnya usaha 

pencapaian tujuan, misalnya harapan perusahaan tidak 

sesuai dengan harapan karyawan, apanbila hal ini 

berlangsung terus menerus akan menimbulkan frustasi bagi 

karyawan. 

4. Perubahan-Perubahan Dalam Segala Bentuk, perubahan 

yang terjadi dalam pekerjaaan akan mempengaruhi cara 

orang-orang dalam bekerja, misalnya perubahan lingkungan 

kerja seperti perubahan jenis pekerjaan, perubahan 

organisasi, dan pergantian pemimpin perusahaan. 
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5. Perselisihan Antara Pribadi dan Kelompok, hal ini terjadi 

apabila kedua belah pihak mempunyai tujuan yang sama 

dan bersaing untuk mencapai tujuan tersebut. Perselisihan 

ini dapat berdampak negatif yaitu terjadinya peselisihan 

dalam berkomunikasi, kurangnya kekompakan dan 

kerjasama. Sedangkan dampak positifnya adalah adanya 

usaha positif untuk mengatasiperselisihan ditempat kerja, 

diantaranya: persaingan, masalah status dan perbedaan 

antara individu. 

Lingkunga kerja fisik maupun psikis keduanya sama 

pentingnya dalam sebuah organisasi, kedua lingkungan kerja ini 

tidak bisa dipisahkan. Apabila sebuah perusahaan hanya 

mengutamakan satu jenis lingkungan kerja saja, tidak akan tercipta 

lingkungan kerja yang baik, dan lingkungan kerja yang kurang baik 

dapat menuntut tenaga kerja dan waktu yang lebih banyak dan 

tidak mendukung diperolehnya rancangan sistem kerja yang efisien 

dan akan menyebabkan perusahaan tersebut mengalami penurunan 

produktivitas kerja. 

Lingkungan kerja merupakan situasi yang ada ditempat 

kerja. 
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2. Indikator-Indikator Lingkungan Kerja 

Adapun indikator untuk mengukur lingkungan kerja 

menurut Sarwanto (2005), yaitu; Tata ruang yang tepat dan mampu 

memberikan keleluasaan bekerja, Pencahayaan memadai dan 

mampu mendukung pekerjaan, Drainase dan ventilasi yang baik 

sehingga tercipta suhu dan kelembapan ruangan, dan Pengaturan 

ruang yang memungkinkan penciptaan ruangan yang tenang dari 

suara bising. 

 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

3.2.1 Motivasi Kerja dengan Kinerja 

Teori motivasi merupakan suatu pandangan yang dapat 

digunakan sebagai acuan untuk memberikan motivasi kepada orang-

orang atau kelompok tertentu dalam suatu unit bisnis. Motivasi dapat 

menyebabkan seseorang untuk berperilaku baik, oleh karena itu 

motivasi karyawan yang tinggi berbanding lurus dengan kinerja 

perusahaan. 

Karyawan yang termotivasi akan berisifat energik dan 

bersemangat dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan 

kepadanya. Sebaliknya para karyawan yang memiliki motivasi yang 

rendah akan sering menampilkan rasa tidak nyaman dan tidak senang 

terhadap pekerjaannya. Akibatnya kinerja mereka menjadi buruk dan 

tujuan perusahaan tidak akan tercapai. Marjani (2005) mengemukakan 
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bahwa ada hubungan positif antara motivasi dengan kinerja pegawai. 

Hasil temuannya bahwa tingginya kondisi motivasi kerja pegawai 

berhubungan dengan kecenderungan pencapaian tingkat kinerja 

pegawai yang cukup tinggi. Pegawai yang memiliki motivasi yang 

tinggi, mereka akan berupaya untuk melakukan semaksimal mungkin 

tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan. 

Penelitian Harlie (2010) dihasilkan bahwa motivasi 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hasil tersebut selaras dengan 

penelitian Ibrahim dan Brobbey (2015) dihasilkan bahwa motivasi 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Sedangkan penelitian 

Dhermawan, Sudibya, Utama (2012) dan Arum Sari (2014) dihasilkan 

bahwa motivasi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

3.2.2 Disiplin Kerja dengan Kinerja 

  Menurut Budi Setiyawan dan Waridin (2006) dan Aritonang 

(2005) menyatakan bahwa disiplin kerja karyawan bagian dari faktor 

kinerja. Disiplin kerja harus dimiliki setiap karyawan dan harus 

dibudayakan di kalangan karyawan agar bisa mendukung tercapainya 

tujuan organisasi karena merupakan wujud dari kepatuhan terhadap 

aturan kerja dan juga sebagai tanggung jawab diri terhadap 

perusahaan. 

Pelaksanaan disiplin dengan dilandasi kesadaran dan keinsafan 

akan terciptanya suatu kondisi yang harmonis antara keinginan dan 



32 
 

kenyataan. Untuk menciptakan kondisi yang harmonis tersebut terlebih 

dahulu harus diwujudkan keselarasan antara kewajiban dan hak 

karyawan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa disiplin merupakan 

sikap kesetiaan dan ketaatan seseorang atau sekelompok orang 

terhadap peraturan-peraturanbaik tertulis maupun tidak tertulis, yang 

tercermin dalam bentuk tingkah laku dan perbuatan. Hal demikian 

membuktikan bila kedisiplinan karyawan memiliki pengaruh terhadap 

kinerja karyawan. 

Penelitian Harlie (2010) dihasilkan bahwa disiplin kerja 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Sedangkan penelitian Sari 

(2014) dihasilkan bahwa disiplin kerja tidak berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. 

3.2.3 Lingkungan Kerja dengan Kinerja 

Lingkungan kerja itu sendiri menurut Nitisemito (1991: 183) 

adalah segala sesuatu yang ada di sekitar pekerja dan dapat 

mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang 

dibebankan. Indikator-indikator lingkungan kerja adalah sebagai 

berikut: pewarnaan, kebersihan, penerangan, pertukaran udara, musik, 

keamanan dan kebisingan. 

Unsur-unsur lingkungan kerja menurut Kartono (2011: 161) 

adalah tutur kata di antara tenaga kerja, sikap tolong menolong, sikap 

saling menegur dan mengoreksi kesalahan dan sikap kekeluargaan di 
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antara tenaga kerja. Sedangkan keadaan yang mendukung lingkungan 

kerja menurut Nitisemito (1991: 192) adalah suasana kerja yang 

menyenangkan, tingkat otoriter atasan karyawan dalam bekerja, tingkat 

sumber saran dalam kelompok, kesempatan untuk mengembangkan 

bakatnya, ketentraman, dan ruangan atau tempat di mana ia bekerja. 

Lingkungan kerja akan menentukan kenyamanan seseorang 

dalam bekerja. Semakin baiknya lingkungan kerja akan mengakibatkan 

pencapaian kinerja organisasi secara maksimal. Hal ini dibuktikan oleh 

Trisno & Suwarti (2004) yang melakukan penelitian tentang analisis 

pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja aparat pemerintah, dari 

hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja. 

Penelitian Dhermawan, Sudibya, dan Utama (2012) dihasilkan 

bahwa lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Penelitian tersebut selaras dengan Westerman dan Yamamura (2017) 

yang menyatakan bahwa lingkungan kerja berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. 

 

2.4 Kerangka Pikir 

Sebuah penelitian harus memiliki konsep yang jelas untuk 

membentuk atau menyusun hipotesis. Berdasarkan latar belakang, 

penelitian terdahulu, teori-teori pendukung yang berkaitan dengan 

motivasi, disiplin kerja, dan pengembangan karir terhadap kinerja 
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karyawan. Maka dari hal tersebut peneliti akan mengungkapkan seberapa 

besar kaitan tersebut dalam kinerja karyawan mengenai penggunaan 

motivasi, disiplin kerja, dan pengembangan karir. Dalam rangka 

mempermudah penelitian maka penelitia menarik kerangka pikir seperti 

gambar 2.1: 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 merupakan bentuk pengembangan dari fenomena, teori, 

dan penelitian terdahulu. Peneliti tertarik untuk mengungkapkan antar 

hubungan pengaruh variabel bebas yang terdiri atas motivasi, disiplin kerja, 

MOTIVASI KERJA (X1) 

 Dorongan keberadaan/eksistensi (X1.1) 

 Dorongan menjalin hubungan (X1.2) 

 Dorongan berkembang (X1.3) 

  

DISIPLIN KERJA (X2) 

 Ketaat pada standar kerja(X2.1) 

 Ketaatan pada peraturan kerja(X2.2) 

 Ketaatan Etika kerja(X2.3) 

LINGKUNGAN KERJA (X3) 

 Tata ruang yang tepat dan mampu 

memberikan keleluasan bekerja (X3.1) 

 Pencahayaan memadai dan mampu 

mendukung pekerjaan (X3.2) 

 Drainase dan ventilasi yang baik 

sehingga tercipta suhu dan kelembapan 

ruangan (X3.4) 

 Pengaturan ruang yang memungkinkan 

penciptaan ruangan yang tenang dari 

suara bising (X3.5) 

KINERJA (Y) 

 Kualitas kerja (Y1) 

 Kuantitas kerja (Y2) 

 Ketepatan Waktu (Y3) 
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dan lingkungan kerja terhadap kinerja. Kerangka pikir ini dibuat untuk 

memberikan gambaran megenai kinerja menurut Mangkunegara, (2006:9) 

adalah prestasi kerja atau hasil kerja (output) baik kualitas maupun kuantitas 

yang dicapai SDM persatuan periode waktu dalam melaksanakan tugas 

kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja 

dapat diukur dari kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu. 

 

2.5 Hipotesis  

Menurut Malhotra (2005) menjelaskan hipotesis adalah pernyataan atau 

proposisi yang belum dibuktikan mengenai faktor atau fenomena yang 

menjadi minat peneliti. Dari pengertian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa 

hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara 

terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang 

terkumpul. Selanjutnya Ferdinand (2006) hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap penelitian yang ingin dipecahkan. Oleh karena itu, 

hipotesis harus memberikan jawaban sementara secara langsung dari 

pemasalahan yang ada, tentunya berdasarkan teori yang memiliki validitas 

tinggi. 

Motivasi merupakan dorongan dalam rangka memenuhi kepuasan atas 

kebutuhan. Terkait dengan pemenuhan kepuasan atas kebutuhan maka 

motivasi dituntut untuk dapat menghasilkan kinerja yang baik. Motivasi kerja 

merupakan daya dorong yang membuat karyawa bisa bekerja dengan baik dan 

sesuai dengan tujuan perusahaan. Pemberian motivasi dari perusahaan akan 
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berpengaruh pada kinerja yang dihasilkan oleh karyawan, sehinggga 

pemberian motivasi mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan 

kinerja yang efektif. Hal tersebut selaras dengan penelitian dari Harlie (2010) 

dihasilkan bahwa motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja. 

Berdasarkan penjelasan teoritis dengan kajian imperis yang mendukung, maka 

hipotesis adalah: 

H1: Motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja Karyawan 

Disiplin kerja sebagai suatu sikap menghormati, menghargai patuh dan 

taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku baik tertulis maupun yang 

tidak tertulis serta sanggup menjalankan dan tidak mengelak menerima sanki-

sanki apabila melakukan pelanggaran tugas dan wewenang yang diberikan 

kepadanya. Disiplin kerja sangat penting bagi karyawan maupun bagi 

organisasi karena disiplin kerja akan mempengaruhi produktifitas kerja 

karyawan. Disiplin kerja merupakan kesadaran dan kesediaan menaati 

peraturan dan norma-norma berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis. 

Disiplin kerja diharapkan mampu menghasilkan kinerja yang baik dalam 

setiap aktivitas. Hal tersebut selaras dengan penelitian dari Harlie (2010) 

dihasilkan bahwa disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Dari 

paparan teoritis dan kajian imperis, maka hipotesis yang diajukan yaitu: 

H2: Disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar pekerja, 

yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas. Lingkungan 
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kerja dalam aktivitas kerja diharapkan mampu mendorong kinerja karyawan 

karena lingkungan kerja merupakan faktor penting dalam peingkatan kinerja. 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan diantaranya adalah 

motivasi, disiplin kerja, dan lingkungan kerja. Faktor-faktor tersebut 

diharapkan mampu meningkatkan kinerja karyawan. Hal tersebut selaras 

dengan penelitian dari Dhermawan, Sudibya, dan Utama (2012) dihasilkan 

bahwa lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Berdasarkan 

hasil kajian imperis, maka hipotesis adalah: 

H3: Lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

Adapun hasil penelitian yang di lakukan oleh Haryati, (2013) menyatakan 

bahwa dari hasil penelitian ini terbukti variabel motivasi, disiplin dan 

lingkungan kerja secara bersama-sama (simultan) memberikan pengaruh 

terhadap kinerja pegawai. Dan juga di lakukan hasil penelitihan oleh 

Pramadita, (2015) yang menyatakan bahwa motivasi, disiplin kerja dan 

lingkungan kerja secara simultan dan persial memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Maka dengan ini hipotesis dapat 

diajukan yakni: 

H4: Motivasi kerja, disiplin kerja dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja adalah motivasi. Kinerja 

dipengaruhi oleh motivasi yang merupakan kekuatan yang mendorong 

seseorang untuk berprilaku ke arah tujuan, merupakan faktor penentu bagi 
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kinerja. Hal tersebut didukung oleh pendapat Hersey dan Blanchard dalam 

Veithzal Rivai (2009:15) yang megemukakan bahwa kinerja merupakan 

fungsi dari kemampuan (ability) dan motivasi (motivation). Sebagai makhluk 

sosial para pegawai memerlukan bantuan pemahaman dan pengertian dari 

pihak lain. Di sisi lain para pegawai menginginkan dan mengharapkan 

kesempatan yang cukup untuk memperoleh kemajuan diri kariernya, ingin 

dihargai, ingin diperhatikan dan ingin dihormati, sehingga timbul rasa bangga 

dan percaya diri. Kesemuanya ini merupakan sarana untuk menstimulasikan 

motivasi kerja pegawai ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga para pegawai 

data memberikan kontibusi terhadap pencapaian tujuan organisasi.  

Motivasi kerja dapat dilihat antara lain dengan kehadiran di tempat 

kerja, tepat waktu, melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, 

menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan sesuai dengan target yang 

ditetapkan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Haryati, (2013 menyatakan 

bahwa motivasi kerja paling berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Artinya, 

bahwa motivasi kerja merupakan faktor penentu keberhasilan pada sebuah 

perusahaan. Berdasarkan kajain teori dan imperis yang telah dipaparkan, maka 

hipotesis yang diajukan adalah: 

H5: Motivasi kerja paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan 
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