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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi pertimbangan dan 

landasan dari penelitian ini. Penelitian terdahulu menjelaskan perbedaan dan 

persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut merupakan table 

penjelasan penelitian terdahulu: 

Tabel 2.1 

Penelitian terdahulu 

No Penelitian 

Terdahulu 

Keterangan 

1. Judul Penelitian Akila (2015). Pengaruh Motivasi dan Disiplin 

Kerja Terhadap Kinerja PNS Pada Dinas Koperasi 

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi 

Sumatera Selatan 

Metode Penelitian Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 92 

pegawai dan sekaligus diambil sebagai sampel. 

Metode penelitian adalah metode deskriptif 

kuantitatif dan hipotesis untuk menguji mengenai 

pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap 

kinerja karyawan. 

Hasil Penelitian Hasil Penelitian menunjukan bahwa 1) Motivasi 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

PNS. 2) Disiplin kerja secara signifikan 

berpengaruh terhadap kinerja PNS. 3) Motivasi 

dan disiplin kerja secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja PNS. 
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No Penelitian 

Terdahulu 

Keterangan 

2. Judul Penelitian Khairul Khazami (2016). Pengaruh Disiplin Kerja 

dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai 

(Study Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, 

Koperasi dan UKM, Pertambangan dan Energi 

Kabupaten Mempawah 

 Metode Penelitian Jumlah populasi sebanyak 48 orang, 

menggunakan teknik sensus dalam pemilihan  

sampel penelitian. Data dikumpulkan dengan 

metode angket dengan skala likert dan 

dokumentasi. Uji persyaratan  analisis 

menggunakan uji normalitas, uji linieritas, 

ujiheteroskodastistas, dan uji multikolinieritas. 

Metode analisis yang digunakan adalah analisis 

regresi linier berganda. 

Hasil Penelitian Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 

disiplin kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, 

Koperasi dan UKM, Pertambangan dan Energi 

Kabupaten Mempawah, dan variabel kepuasan 

kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada 

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan 

UKM, Pertambangan dan Energi Kabupaten 

Mempawah. 

3. Judul Penelitian Ahmad Effendi (2016). pengaruh lingkungan kerja 

dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan 

pada UMKM konveksi indonesia jersey Malang 

Metode Penelitian  Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh 

karyawan yang berjumlah 65 karyawan. 

Teknikpengambilan sampel adalah total sampling. 

Alat analisis adalah rentang skala dan regresi linier 

berganda. 
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No Penelitian 

Terdahulu 

Keterangan 

Hasil Penelitian Hasil penelitain menunjukkan bahwa lingkungan 

kerja termasuk dalam kategori baik. Kepuasan 

kerja termasuk dalam kategori tinggi. Lingkungan 

kerja dan kepuasan kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Lingkungan kerja 

berpengaruh sangat kuat terhadap kinerja 

karyawan dari pada kepuasan kerja.  

4. Judul Penelitian Siswanto wijaya putra (2015). Pengaruh 

komitmen organisasi, budaya organisasi, gaya 

kepemimpinan dan lingkungan terhadap kinerja 

karyawan pada industri kecil. 

Metode Penelitian Populasi penelitian adalah karyawan yang ada di 

industri kerajinan kulit, tas dan sepatu. Teknik 

analisis data menggunakan regresi linier berganda. 

Hasil Penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen 

organisasi, budaya organisasi, kepemimpinan, dan 

lingkungan kerja fisik berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

5.  Judul Penelitian Danang setiyo (2014). Analisis Pengaruh 

Kompensasi, Motivasi Kerja, Lingkungan Kerja, 

Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

Pada UKM (UKM Kerajinan Kulit, Dusun Karang 

Asem, Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, 

Bantul, Yogyakarta) 

Metode Penelitian Dalam penelitian ini yang diambil adalah 

karyawan 15 UKM Kerajinan Kulit, Dusun 

Karang Asem, Desa Wukirsari, Kecamatan 

Imogiri, Bantul, Yogyakarta yang berjumlah 248 

orang. Alat analisis dalam penelitian ini 

menggunakan regresi linier berganda. 
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No Penelitian 

Terdahulu 

Keterangan 

Hasil Penelitian Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

kompensasi, motivasi kerja, lingkungan kerja, dan 

disiplin kerja secara simultan berpengaruh 

terhadap kinerja, berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan sedangkan lingkungan kerja 

secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan dan disiplin kerja 

mempunyai pengaruh dominan terhadap kinerja 

karyawan karyawan pada karyawan UKM 

Kerajinan Kulit Dusun Karang Asem, Desa 

Wukirsari, Bantul, Yogyakarta, 

 

Berdasarkan penelitian terdahulu diperoleh adanya persamaan variabel 

penelitian yang digunakan, yaitu variabel disiplin kerja dan lingkungan kerja. 

Dari penelitian terdahulu diatas, dua diantaranya mempunya pengaruh yang 

tidak signifikan antara disiplin kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan. Sedangkan yang lainnya mempunyai pengaruh yang signifikan antara 

variabel disiplin kerja dan kinerja karyawan. Perbedaan penelitian terdahulu 

dengan penilitian ini terletak pada alat analisis yang digunakan, penelitian 

terdahulu diantaranya menggunakan analisis regresi linier berganda, analisis 

distribusi frekuensi, deskriptif kuantitatif dan hipotesis. Perbedaan lain antara 

penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek yang diteliti. 

B. Landasan teori  

Kinerja karyawan 

1.  Pengertian kinerja karyawan 

 Keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh kinerja (job 

performance) karyawan, untuk itu setiap perusahaan akan berusaha untuk 
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meningkatkan kinerja karyawannya dalam mencapai tujuan organisasi yang 

telah ditetapkan. Kinerja bersifat universal yang merupakan efektivitas 

operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan bagian karyawannya 

berdasarkan standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, karena 

organisasi pada dasarnya merupakan perilaku sumber daya manusia dalam 

memainkan peran yang mereka lakukan dalam suatu organisasi untuk 

memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan agar membuahkan hasil 

yang diinginkan.  

 Kinerja pegawai sangatlah perlu, sebab dengan kinerja ini akan 

diketahui seberapa besar kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas 

yang diberikan kepadanya. Untuk itu diperlukan penentuan kriteria yang jelas 

dan terukur serta ditetapkan secara bersama-sama yang dijadikan sebagai 

acuan. 

 Menurut Simamora (2004: 338), kinerja adalah hasil kerja karyawan 

terhadap kontribusinya kepada organisasi selama periode waktu tertentu. 

Menurut Sutrisno (2010: 151), kinerja merupakan hasil kerja yang telah 

dicapai seseorang dari tingkah laku kerjanya dalam melaksanakan aktivitas 

kerja. Kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan dan hasil yang dapat 

dicapai atau dilanjutkan seseorang atau sekelompok orang didalam 

pelaksanaan tugas, pekerjaan dengan baik, artinya mencapai sasaran atau 

standar kerja yang telah ditetapkan sebelum atau bahkan dapat melebihi 

standar yang ditentukan oleh organisasi pada periode tertentu (Handoko, 

2000:135). 
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 Menurut Tika (2006:121-122) Kinerja sebagai hasil-hasil fungsi 

pekerjaan/kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu kegiatan organisasi 

yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi 

dalam periode tertentu. Fungsi kegiatan atau pekerjaan yang dimaksud disini 

ialah pelaksanaan hasil pekerjaan atau kegiatan seseorang atau kelompok 

yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya dalam suatu organisasi. 

Pelaksanaan hasil pekerjaan/prestasi kerja tersebut diarahkan untuk mencapai 

tujuan organisasi dalam jangka waktu tertentu. 

 Sedangkan menurut Mangkunegara (2014:9), kinerja karyawan 

merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya.  

 Dari beberapa definisi di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kinerja 

merupakan suatu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam melakukan 

tugas atau pekerjaannya berdasarkan kemampuan kerja baik secara kualitas 

maupun kuantitas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

2.  Indikator kinerja karyawan menurut Mangkunegara (2009: 18) 

Indikator kinerja meliputi: 

a. Kualitas kerja yaitu baik atau buruknya mutu yang dihasilkan yang dapat 

diukur dari ketelitian dan kerapian produk yang dihasilkan 

b. Kuantitas kerja yaitu seberapa banyak produk yang dihasilkan oleh 

karyawan dalam satu harinya yang dapat diukur secara kuantitatif  
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c. Ketepatan waktu yaitu karyawan mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai 

dengan waktu yang ditentukan 

3.  Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan 

  Luthan (2006;102) faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan 

diantaranya yaitu:  

a. Kompensasi yaitu segala sesuatu berupa uang atau bukan uang yang 

diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai konsekwensi 

perusahaan karena telah mempekerjakannya. 

b. Kepemimpinan yaitu kemampuan mempengaruhi orang lain, baik 

kelompok atau bawahan, kemampuan untuk mengarahkan sikap dan 

tindakan kelompoknya, mempunyaki keahlian dan kemampuan khusus 

pada bidang-bidang tertentu yang dibutuhkan oleh kelompok guna 

mencapai tujuan kelompok. 

c. Komitmen kerja yaitu suatu rasa identifikasi, keterlibatan, dan loyalitas/ 

kesetiaan atau derajat, atau sifat hubungan dari seseorang terhadap 

organisasi tentang ditunjukkan dengan memihak kepada tujuan organisasi, 

berminat untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut, 

dan kepercayaan akan dan penerimaan yang kuat terhadap nilai-nilai dan 

tujuan organisasi. 

d. Lingkungan kerja yaitu keseluruhan sarana dan prasarana kerja yang ada 

disekitar karyawan yang sedang melakukan pekerjaan yang dapat 

mempengaruhi karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung. 
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e. Budaya organisasi yaitu sistem nilai organisasi dan akan mempengaruhi 

cara pekerjaan dilakukan dan cara para karyawan berperilaku. 

f. Disiplin kerja yaitu suatu bentuk ketaatan terhadap aturan, baik tertulis 

maupun tidak tertulis yang telah ditetapkan. 

Disiplin kerja 

1. Pengertian Disiplin kerja 

Disiplin merupakan suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan 

taat kepada peraturan-peraturan yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak 

tertulis serta sanggup melaksanakannya tidak mengelak wewenang yang 

diberikan kepadanya (Sastrohadiwiryo 2001:91). Disiplin kerja pada 

dasarnya selalu diharapkan menjadi ciri setiap sumber daya manusia dalam 

organisasi, karena dengan kedisplinan organisasi akan berjalan dengan baik 

dan bisa mencapai tujuannya dengan baik pula.  

Menurut Rivai (2004:444) Disiplin kerja yaitu suatu alat yang digunakan 

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. Definisi lain disiplin yaitu 

suatu sikap, perbuatan untuk selalu mentaati tata tertib (Anoraga, 2006:46). 

Menurut Slamet (2007:216), disiplin merupakan suatu proses yang dapat 

menumbuhkan perasaan seseorang untuk mempertahankan dan 

meningkatkan tujuan organisasi secara obyektif, melalui kepatuhannya 

menjalankan peraturan organisasi. Di dalam suatu organisasi, usaha-usaha 
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untuk menciptakan disiplin, selain melalui adanya tata tertib atau peraturan 

yang jelas, tata cara atau tata kerja yang sederhana yang dapat dengan mudah 

diketahui oleh setiap anggota organisasi (Anoraga, 2006:46). 

Disiplin kerja mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

Karyawan yang disiplin dalam bekerja sejak berangkat, saat kerja dan saat 

pulang serta sesuai dengan aturan dalam bekerja, biasanya akan memiliki 

kinerja yang baik. Dapat disimpulkan, semakin tinggi disiplin kerja, maka 

semakin tinggi kinerja karyawan. Hasil penelitian Akila (2015) menunjukkan 

bahwa disiplin berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasibuan 

(2010:193) disiplin kerja merupakan kesadaran dan kesediaan seseorang 

menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma yang berlaku. 

Siagian (2007:305) mengemukakan bahwa disiplin karyawan dalam 

manajemen sumber daya manusia berangkat dari pandangan bahwa tidak ada 

manusia yang sempurna, lepas dari kesalahan dan kekhilafan. Jadi disiplin 

karyawan yaitu suatu bentuk pelatihan karyawan yang berusaha memperbaiki 

dan membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku karyawan sehingga perilaku 

karyawan tersebut secara sukarela berusaha bekerja secara koperatif dengan 

para karyawan lain serta meningkatkan prestasi kerja. 

Berdasarkan uraian di atas maka terdapat pengaruh antara disiplin kerja 

dengan kinerja. Artinya makin tinggi disiplin kerja seorang pegawai maka 

semakin tinggi pula hasil kinerja pegawai tersebut. Demikian pula sebaliknya 

makin rendah disiplin kerja seorang pegawai maka makin rendah pula kinerja 

pegawai tersebut, penulis sampai pada pemahaman bahwa disiplin kerja yaitu 
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sikap, tingkah laku dan perbuatan perorangan maupun kelompok untuk patuh 

dan taat terhadap peraturan, etika, dan norma yang berlaku dalam suatu 

organisasi.  

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja 

merupakan suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai dengan 

peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, dan bila melanggar akan ada 

sanksi atas pelanggarannya. 

2. Sanksi pelanggaran disiplin kerja 

Pelanggaran kerja yaitu setiap ucapan, tulisan, perbuatan seseorang 

karyawan yang melanggar peraturan disiplin yang telah diatur oleh pimpinan 

organisasi. Hukuman disiplin yaitu untuk memperbaiki dan mendidik 

pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin. 

Menurut Agus Dharma (2010:403-407) berpendapat bahwa sanksi 

pelanggaran kerja akibat tindakan indisiplin dapat dilakukan dengan cara: 

a. Pembicaraan Informal 

Dalam aturan pembicaraan informal dapat dilakukan terhadap 

karyawan yang melakukan pelanggaran kecil dan pelanggaran itu 

dilakukan pertama kali. Pelanggaran yang dilakukan karyawan hanyalah 

pelangaran kecil, seperti terlambat masuk kerja atau istirahat siang lebih 

lama dari yang ditentukan, atau karyawan yang bersangkutan juga tidak 

akan memiliki catatan pelanggaran peraturan sebelumnya, pembicaraan 

informal akan memecahkan masalah. Pembicaraan usahakan menemukan 
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penyebab pelanggaran, dengan mempeertimbangkan potensi karyawan 

yang bersangkutan dan catatan kepegawaiaannya. 

b. Peringatan Lisan 

Peringatan lisan perlu dipandang sebagai dialog atau diskusi, bukan 

sebagai ceramah. Karyawan perlu didorong untuk mengemukakan 

pelanggaran. Pemimpin perlu berusaha memperoleh semua fakta yang 

relevan dan memintanya mengajukan pandangan. Fakta telah diperoleh 

dan telah dinilai, maka perlu dilakukan pengambilan keputusan terhadap 

karyawan. 

c. Peringatan Tertulis 

Peringatan tertulis diberikan untuk karyawan yang telah melanggar 

peraturan berulang-ulang. Tindakan ini biasanya didahului dengan 

pembicaraan terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran. 

d. Pengrumahan Sementara 

Pengrumahan sementara merupakan tindakan pendisiplinan yang 

dilakukan terhadap karyawan yang telah berulang kali melakukan 

pelanggaran. Pendisiplinan sebelumnya tidak berhasil mengubah 

perilakunya. Pengrumahan sementara dapat dilakukan tanpa melalui 

tahapan yang diuraikan sebelumnya jika pelanggaran yang dilakukan 

merupakan pelanggaran yang cukup berat. Tindakan ini dapat dilakukan 

sebagai alternative dari tindakan pemecatan jika pimpinan perusahaan 

memandang bahwa karir pegawai itu masih dapat diselamatkan. 
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e. Demosi 

Demosi berarti penurunan pangkat atau upah yang diterima pegawai. 

Pendisiplinan ini berakibat timbulnya perasaan kecewa, malu, patah 

semangat, atau mungkin marah pada pegawai. 

f. Pemecatan 

Pemecatan merupakan langkah terakhir setelah langkah sebelumnya 

tidak berjalan dengan baik. Tindakan ini hanya dilakukan untuk jenis 

pelanggaran yang sangat serius diperbaiki dengan langkah pendisiplinan 

sebelumnya. Keputusan pemecatan diambil oleh pimpinan pada tingkatan 

yang lebih tinggi.  

Pada dasarnya penerapan sanksi sebaiknya diatur dengan 

menampung masukan dari pegawai dengan maksud keikut sertaan mereka 

dalam penyusunan sanksi yang akan diberikan sedikit banyaknya akan 

mempengaruhi serta mengurangi ketidak disiplinan tersebut, selain itu 

pemberian sanksi disiplin harus berorientasi pada pemberian latihan atau 

sifatnya pembinaan bukan bertujuan untuk menghukum agar para 

karyawan tidak melakukan kesalahan yang sama dimasa datang. 

3. Hambatan Disiplin Kerja 

Disiplin dibuat untuk mengatur tata hubungan yang berlaku tidak saja 

dalam perusahaan-perusahaan besar atau kecil, tetapi juga pada seluruh 

organisasi yang mempekerjakan banyak sumber daya manusia untuk 

melaksanakan pekerjaan. Pembuatan suatu peraturan disiplin dimaksudkan, 

agar para karyawan dapat melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan apa 
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yang diharapkan. Tetapi penerapan disiplin kerja itu banyak menemui 

hambatan-hambatan pelaksanaannya. 

Menurut Gauzali Saydam (2010:286), Hambatan pendisiplinan 

karyawan akan terlihat dalam suasana kerja berikut ini: 

a. Tingginya angka kemangkiran (absensi) karyawan. 

b. Sering terlambat karyawan masuk kantor atau pulang lebih cepat dari jam 

yang sudah ditentukan. 

c. Menurunnya gairah dan semangat kerja. 

d. Berkembangnya rasa tidak puas dan saling melempar tanggung jawab. 

e. Penyelesaian pekerjaan yang lambat, karena karyawan lebih sering 

mengobrol dari pada bekerja. 

4. Indikator dari disiplin kerja  

a. Ketaatan terhadap peraturan absensi yang meliputi: izin, alpha dan 

terlambat. 

b. Ketaatan terhadap jam kerja yang meliputi: jam masuk kerja, jam pulang 

kerja dan jam istirahat yang tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku 

di perusahaan. 

Lingkungan Kerja 

1. Pengertian lingkungan kerja  

  Pada umumnya, setiap organisasi baik yang berskala besar, 

menengah, maupun kecil, semuanya akan berinteraksi dengan lingkungan di 

mana organisasi atau perusahaan tersebut berada. Lingkungan itu sendiri 

mengalami perubahan parubahan sehingga, organisasi atau perusahaan yang 
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bisa bertahan hidup yaitu organisasi yang bias menyesuaikan diri dengan 

perubahan lingkungan. Sebaliknya, organisasi akan mengalami masa 

kehancuran apabila organisasi tersebut tidak memperhatikan perkembangan 

dan perubahan lingkungan disekitarnya. Lingkungan kerja merupakan tempat 

di mana pegawai melakukan aktifitas setiap harinya.  

  Lingkungan kerja yang kondusif memberikan rasa aman dan 

memungkinkan pegawai untuk dapat bekerja optimal. Lingkungan kerja 

dapat memengaruhi emosional pegawai, jika pegawai menyenangi 

lingkungan kerjanya maka pegawai tersebut akan betah di tempat kerjanya, 

melakukan aktifitasnya sehingga waktu kerja dipergunakan secara efektif dan 

optimis prestasi kerja pegawai juga tinggi. Lingkungan kerja tersebut 

mencakup hubungan kerja yang terbentuk antara sesama pegawai dan 

hubungan kerja antar bawahan dan atasan serta lingkungan fisik tempat 

pegawai bekerja.  

  Lingkungan kerja dapat diartikan sebagai kekuatan-kekuatan yang 

memengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja 

organisasi atau perusahaan (George 2006: 23). 

  Sementara itu, menurut Kusriyanto (1991;122) bahwa lingkungan 

kerja merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kinerja seorang 

karyawan. Menurut Nitisemito (1996: 109) lingkungan kerja yaitu segala 

sesuatu yang ada disekitar pekerja dan dapat mempengaruhi mereka dalam 

menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Sementara itu menurut Saydam 

(2000: 226), yang mendefinisikan lingkungan kerja sebagai keseluruhan 
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sarana prasarana kerja yang ada disekitar karyawan yang sedang 

melaksanakan pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan 

itu sendiri. 

  Berdasarkan berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

lingkungan kerja merupakan suatu kondisi dimana para karyawan bekerja 

dalam suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan 

psikologi karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga 

lingkungan kerja dapat dikatakan baik apabila karyawan dapat bekerja 

dengan optimal, tenang dan produktivitasnya tinggi. 

2. Lingkungan kerja fisik 

  lingkungan kerja fisik yaitu semua keadaan berbentuk fisik yang 

terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan baik 

secara langsung maupun scara tidak langsung Sedarmayanti (2001: 21). 

  Sedangkan menurut Nitisemito (1992; 25) Lingkungan fisik yaitu 

semua keadaan atau fasilitas yang berbentuk fisik yang ada disekitas tempat 

kerja yang dapat mempengaruhi karyawan baik secara langusng maupun 

tidak langsung antara lain bangunan tempat kerja, ruang kerja, peralatan, 

ventilasi, tempat istirahat, tempat ibadah. Lingkungan kerja fisik merupakan 

kondisi fisik dalam perusahaan disekitar tempat kerja, seperti sirkulasi udara, 

warna tembok, keamanan, ruang gerak dan lain-lain (Sumaartono, 2004; 

146). Menurut Sihombing (2004; 175) lingkungan kerja fisik merupakan 

salah satu unsur yang harus diperhatikan perusahaan sehingga dapat 
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menimbulkan rasa aman, tentram dan dapat meningkatkan hasil kerja yang 

baik untuk peningkatan kinerja karyawan.  

  Menurut Setiawan (2008;83) ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi lingkungan kerja fisik meliputi warna, kebersihan, sirkulasi 

udara, penerangan dan keamanan, sedangkan faktor yang memengaruhi 

terbentuknya suatu lingkungan kerja diantaranya yaitu temperatur, 

kelembaban, sirkulasi udara, pencahayaan, kebisingan, getaran mekanis dan 

keamanan.  

3. Indikator lingkungan kerja  

a. Ruang kerja yang nyaman 

b. Pencahayaan yang baik disetiap ruangan 

c. Adanya sirkulasi udara disetiap ruangan 

d. Perusahaan menyediakan sarana dana prasarana. 

e. Kebersihan tempat kerja yang terjaga agar karyawan senantiasa merasa 

nyaman menjalankan aktivitasnya 

f. Gudang yang sesuai dengan kapasitas yang mampu menampung hasil 

produksi 

C. Hubungan antar variabel 

Tujuan inti dari penelitian ini yaitu mencari pengaruh antar dua variabel X 

(disiplin kerja dan lingkungan kerja) dengan satu variabel Y (kinerja karyawan). 

dimana variabel X merupakan variabel independen atau bebas dan variabel Y 

merupakan variabel dependen atau terikat. sedangkan data-data yang diperoleh 
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dari lapangan merupakan unsur-unsur yang mencantumkan Apakah variabel-

variabel tersebut memiliki hubungan atau tidak. 

1. Hubungan disiplin kerja dengan kinerja 

Disiplin kerja mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

Karyawan yang disiplin dalam bekerja sejak berangkat, saat kerja dan saat 

pulang serta sesuai dengan aturan dalam bekerja, biasanya akan memiliki 

kinerja yang baik. Dapat disimpulkan, semakin tinggi disiplin kerja, maka 

semakin tinggi kinerja karyawan.  

Menurut Sastrohadiwiryo (2001:91) disiplin merupakan suatu sikap 

menghormati, menghargai, patuh dan taat kepada peraturan-peraturan yang 

berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup 

melaksanakannya tidak mengelak wewenang yang diberikan kepadanya. 

Disiplin kerja pada dasarnya selalu diharapkan menjadi ciri setiap sumber 

daya manusia dalam organisasi, karena dengan kedisiplinan organisasi akan 

berjalan dengan baik dan bisa mencapai tujuannya dengan baik pula. 

Hasil penelitian Akila (2015) menunjukkan bahwa disiplin berpengaruh 

secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini didukung oleh penelitian 

yang dilakukan oleh Setiyo (2014) dalam penelitiannya menunjukkan hasil 

bahwa disiplin kerja berpengaruh simultan dan signifikan terhadap kinerja 

karyawa. 

2. Hubungan lingkungan kerja dengan kinerja karyawan 

  Menurut Soetjipto (2004;87) pengaruh lingkungan kerja merupakan 

hal yang tidak boleh dikesampingkan oleh perusahaan karena akan 
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berdampak pada kinerja karyawan yang berpengaruh terhadap perusahaan. 

Pengaruh lingkungan kerja yaitu segala sesuatu hal atau unsur-unsur yang 

dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap 

organisasi atau perusahaan yang akan memberikan dampak baik ataupun 

buruk terhadap kinerja karyawan.  

  Sutrisno dalam penelitian Yudiningsih et al (2016) menyatakan 

bahwa lingkungan kerja merupakan keseluruhan sarana dan prasarana kerja 

yang ada di sekitar karyawan yang sedang melakukan pekerjaan yang dapat 

mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, lingkungan kerja ini meliputi tempat 

bekerja, fasilitas, dan alat bantu pekerjaan, kebersihan, pencahayaan, 

ketenangan, termasuk juga hubungan kerja antar karyawan. Mathews dan 

Khan (2016) menunjukkan kualitas dan kuantitas kerja yang dihasilkan oleh 

karyawan dipengaruhi oleh lingkungan kerja sementara kondisi lingkungan 

yang buruk dapat menyebabkan kinerja karyawan menurun. Hasil penelitian 

yang dilakukan Putra (2015) yang menunjukkan lingkungan kerja fisik 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

3.  Hubungan disiplin kerja dan lingkungan kerja dengan kinerja 

karyawan 

  Disiplin kerja dan lingkungan kerja merupakan aspek penting dalam 

suatu perusahaan atau organisasi. Disiplin kerja dan lingkungan kerja 

merupakan modal utama dalam perusahaan untuk meraih kesuksesan dan 

keberhasilan. Karyawan yang diharapkan adalah karyawan yang berkualitas 

untuk mencapai kinerja optimal. Pengaruh disiplin kerja dan lingkungan kerja 
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terhadap kinerja karyawan dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh 

Setiyo (2014) dengan judul “Analisis pengaruh kompensasi, motivasi kerja, 

lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada UKM 

(UKM kerajinan kulit, dusun Karang asem, desa Wukirsari, kecamatan 

Imogiri, Bantul, Yogyakarta) dimana adanya pengaruh simultan dan 

signifikan antara kompensasi, motivasi kerja, lingkungan kerja dan disiplin 

kerja terhadap kinerja karyawan.  

  Adanya sikap disiplin yang timbul dari diri karyawan dan didukung 

lingkungan kerja yang baik diharapkan dapat mendorong karyawan untuk 

bekerja dengan baik sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan. Disiplin 

kerja dan lingkungan kerja  merupakan  modal utama dalam  perusahaan 

untuk meraih kesuksesan dan keberhasilan. Karyawan yang diharapkan 

perusahaan adalah karyawan yang berkualitas untuk mencapai kinerja yang 

optimal. 

D. Kerangka pemikiran 

Kerangka pemikiran menunjukan konsep berpikir peneliti sesuai dengan 

rumusan masalah sehingga pembahasan yang dilakukan lebih mudah untuk 

diketahui. Kerangka pikir dalam penelitian ini didasari oleh beberapa teori dan 

penelitian terdahulu yang dapat digunakan untuk mempermudah alur 

pemikiran dalam penelitian yang akan dilakukan. 

Menurut Luthan (2006;102) faktor yang dapat mempengaruhi kinerja 

karyawan diantaranya yaitu adanya lingkungan kerja dan disiplin kerja 

karyawan yang tinggi sehingga berdampak pada kinerja yang dihasilkan oleh 
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karyawan juga ikut meningkat. Disiplin merupakan suatu sikap menghormati, 

menghargai, patuh dan taat kepada peraturan-peraturan yang berlaku baik yang 

tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup melaksanakannya dan tidak 

mengelak wewenang yang diberikan kepadanya.  

Disiplin kerja pada dasarnya selalu diharapkan menjadi ciri setiap 

sumber daya manusia dalam organisasi. Karena dengan kedisplinan, organisasi 

akan berjalan dengan baik dan semakin baik disiplin karyawan maka semakin 

tinggi pula hasil kinerja yang dicapainya. Tanpa disiplin pegawai yang baik, 

akan sulit bagi oraganisasi untuk mencapai hasil yang optimal 

(Sastrohadiwiryo, 2001:91). disiplin kerja dapat diukur dengan 2 dimensi yaitu: 

ketaatan terhadap peraturan absensi dan ketaatan terhadap jam kerja. 

Selain faktor disiplin kerja, lingkungan kerja juga menjadi faktor yang 

penting di dalam sebuah organisasi. Sedarmayanti (2001:21) lingkungan kerja 

fisik yaitu semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja 

yang dapat mempengaruhi karyawan baik secara langsung maupun scara tidak 

langsung. Dalam mencapai kenyamanan tempat kerja dapat dilakukan dengan 

memelihara sarana dan prasarana fisik seperti kebersihan yang selalu terjaga, 

penerangan cahaya yang cukup, ventilasi udara, suara musik dan tata ruang 

kantor yang nyaman. Karena lingkungan kerja dapat menciptakan hubungan 

kerja yang mengikat antara orang – orang yang ada di dalam lingkungannya 

(Nitisemito 2011;183). lingkungan kerja dapat diukur dengan 6 dimensi yaitu: 

ruang kerja yang nyaman, pencahayaan yang baik disetiap ruangan, adanya 

sirkulasi udara disetiap ruangan, kebersihan tempat kerja yang terjaga agar 
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karyawan senantiasa merasa nyaman menjalankan aktivitasnya, perusahaan 

menyediakan sarana dan prasarana dan gudang yang sesuai dengan kapasitas 

yang mampu menampung hasil produksi. 

Hasil penelitian yang dilakukan Akila (2015) menunjukkan bahwa 

disiplin kerja secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Begitu 

pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Effendi (2016) menunjukkan bahwa 

lingkungan kerja termasuk dalam kategori baik. Lingkungan kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Lingkungan kerja berpengaruh sangat 

kuat terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu 

diatas maka digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Hubungan Disiplin Kerja, Lingkungan Kerja dan Kinerja Karyawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiplin Kerja (X1) 

(X1.1) Ketaatan terhadap 

  Peraturan absensi 

(X1.2) Ketaatan terhadap 

jam kerja 

Lingkungan kerja (X2) 

(X2.1) Ruang kerja 

(X2.2) pencahayaan  

(X2.3) sirkulasi udara 

(X2.4) tersedianya sarana dan 

prasarana 

(X2.5) kebersihan tempat kerja 

(X2.6) gudang sesuai dengan 

kapasitas 

  

H1 

H2 

Kinerja Karyawan (Y1) 

(Y1.1) Kualitas kerja 

(Y1.2) Kuantitas kerja 

(Y1.3) Ketepatan waktu 

 
H3 
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E. Hipotesis  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Akila (2015) menyatakan bahwa 

disiplin kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. dan 

diperkuat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiyo (2014) dalam 

penelitiannya menunjukkan hasil bahwa lingkungan kerja, dan disiplin kerja 

berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kinerja dan disiplin kerja 

mempunyai pengaruh dominan terhadap kinerja karyawan  

H1: Disiplin kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

karyawan.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra (2015) menyatakan bahwa 

lingkungan kerja fisik berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Effendi (2016) lingkungan kerja termasuk dalam kategori baik dan berpengaruh 

secara signifikan terhadap kinerja karyawan. 

H2: lingkungan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

Lingkungan kerja dan disiplin kerja sama-sama memiliki pengaruh yang 

positif terhadap kinerja karyawan. Lingkungan kerja yang kurang nyaman dan 

tidak kondusif serta tingkat disiplin karyawan yang rendah menyebabkan target 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan tidak dapat tercapai sebagaimana yang 

diharapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa lingkungan kerja dan disiplin kerja 

berdampak atau menimbulkan pengaruh terhadap kinerja karyawan. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Setiyo (2014) menyatakan bahwa disiplin kerja 
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dan lingkungan kerja berpengaruh simultan dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

H3: Disiplin kerja dan lingkungan kerja beprngaruh simultan dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan 

Lingkungan kerja merupakan variabel yang berpengaruh dominan terhadap 

kinerja karyawan. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Effendi (2016) menyatakan bahwa lingkungan kerja berpengaruh sangat kuat 

terhadap kinerja karyawan dari pada kepuasan kerja. 

H4: lingkungan kerja berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan 

 


