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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kualitas kinerja karyawan dipandang sebagai suatu alat ukur untuk 

mencapai keunggulan kompetitif. Suatu organisasi harus menghadapi kenyataan 

maraknya kemunculan organisasi yang lebih kompetitif. Kondisi ini memaksa 

suatu organisasi untuk mampu menyesuaikan diri dalam upaya mempertahankan 

eksistensi organisasi. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena sumber daya manusia 

merupakan salah satu dari sekian banyak aset terpenting bagi organisasi yang 

dapat berkontribusi dan terlibat dalam persaingan.   

Karyawan berperan sebagai penentu tercapainya tujuan organisasi. 

Pencapaian tujuan organisasi membutuhkan strategi yang tepat untuk 

mencapainya. Permasalahan yang sudah umum terjadi di organisasi terkait 

karyawan adalah bagaimana cara mengelola sumber daya manusia untuk 

melakukan tugas yang dibebankan dengan sebaik - baiknya dalam rangka 

mencapai tujuan. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap organisasi berekspektasi 

memperoleh karyawan dengan kinerja yang optimal. Kinerja yang baik dari 

sumber daya manusia dapat menjadikan keunggulan dan keistimewaan bagi 

organisasi. Hal ini karena keunggulan yang diperoleh dari suatu sumber daya 

bersifat kompetitif dan komparatif, yang cenderung tidak mudah untuk ditiru oleh 

kompetitor (Tohardi, 2002).  

Kinerja karyawan merupakan tingkat pencapaian hasil kerja seseorang 

berdasarkan persyaratan pekerjaan atau standar kerja, yang merupakan tingkat 

yang diharapkan suatu pekerjaan tertentu untuk dapat diselesaikan dan 

diperbandingkan atas tujuan atau target yang ingin dicapai (Bangun,2012). Kinerja 

karyawan menunjukkan prestasi kerja karyawan pada pekerjaan yang dilakukan, 
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baik secara kualitas, kuantitas dan penggunaan waktu. Hal tersebut dilakukan 

sebagai bentuk tanggung jawab karyawan terhadap organisasi.  

PT. Gala karya merupakan salah satu perusahaan yang berbentuk 

Perseroan Terbatas yang memiliki cabang di Surabaya, didirikan oleh H. Agus 

Gendroyono pada tanggal 19 Februari 2010. Perusahaan ini bergerak dalam bidang 

perdagangan umum dan jasa konstruksi. Seiring berjalannya waktu PT. Gala Karya 

diharapkan menjadi perusahaan yang mampu memberikan kontribusi dalam 

pembangunan di wilayah di Indonesia. Salah satu permasalahan yang dihadapi 

perusahaan terkait kinerja karyawan yaitu keterlamambatan waktu penyelesaian 

proyek, dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:   

Tabel 1.1 Data Kinerja Karyawan tahun 2017 

Keterangan 

Standart waktu 

penyelesaian 

(hari) 

Realisasi 

penyelesaian 

(hari) 

Selisih 

(hari) 

Pemasangan pipa SPAM 

(Sistem penyediaan air minum) 
90 120 30 

Pembangunan dermaga 

perikanan 
104 123 19 

Sumber : PT. Gala Karya Surabaya (2018) 

Dari data pada table 1.1 maka dapat dikatakan terjadi permasalahan pada 

kinerja yang dihasilkan. Proyek pertama pemasangan pipa SPAM memiliki target 

waktu penyelesaian 90 hari yang telah ditetapkan perusahaan, tetapi karyawan 

meyelesaikan pemasangan pipa SPAM selama 120 hari sehingga terjadi 

keterlambatan target waktu penyelesaian 30 hari. Proyek kedua pembangunan 

dermaga prikanan memiliki target waktu penyelesaian 104 hari yang telah 

ditentukan perusahaan, tetapi karyawan menyelesaikan pembangunan dermaga 

perikanan selama 123 hari sehingga terjadi keterlambatan target waktu 

penyelesaian 19 hari. 

Lingkungan kerja juga merupakan salah satu faktor yang menentukan 

tingkat kualitas kinerja karyawan. Lingkungan kerja dapat diartikan sebagai 

keseluruhan alat perkakas yang dihadapi, lingkungan sekitarnya dimana seorang 
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bekerja, metode kerjanya, sebagai pengaruh kerjanya baik sebagai perorangan 

maupun sebagai kelompok (Simanjuntak, 2003). Lingkungan kerja adalah 

lingkungan dimana karyawan melakukan pekerjaannya sehari – hari (Mardiana, 

2005). Lingkungan kerja yang dimaksud antara lain uraian jabatan yang jelas, 

target kerja yang menantang, pola komunikasi kerja yang efektif, iklim kerja dan 

fasilitas kerja yang relatif memadai (Anwar Prabu Mangkunegara 2005).  

Pihak manajemen sedapat mungkin memperhatikan lingkungan kerja 

tempat bekerja, karena dapat mempengaruhi diri karyawan dalam menjalankan 

tugas – tugas yang dibebankan oleh pimpinan, (Nitisemito, 2008). Dikatakan oleh 

Steers (1985) bahwa bila ingin membahas iklim organisasi sebenarnya berbicara 

mengenai sifat – sifat atau ciri – ciri yang terdapat dalam lingkungan kerja dan 

timbul terutama karena kegiatan organisasi yang dilakukan secara sadar atau tidak 

dianggap mempengaruhi tingkah laku individu kemudian. Dengan demikian maka, 

iklim dapat dipandang sebagai kepribadian organisasi seperti yang dilihat oleh para 

anggotanya, jadi bukanlah iklim yang sebenarnya akan tetapi merupakan presepsi 

dan pengamatan karyawan terhadap situasi organisasi dalam periode tertentu. 

Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan proyek yang selalu 

berpindah tempat tergantung proyek yang sedang dikerjakan. Maka dari itu 

perusahaan harus mampu memperhatikan lingkungan tempat tinggal karyawan 

selama proyek berlangsung. Keadaan lingkungan tempat tinggal karyawan selama 

mengerjakan proyek sangat mempengaruhi kinerja karyawan.  

Segala aspek termasuk penerangan cahaya, suhu udara, suara bising, 

keamanan kerja, dan hubungan karyawan merupakan indikator yang 

mempengaruhi lingkungan kerja sehingga membuat karyawan merasa betah dan 

nyaman di dalam ataupun di luar ruangan yang kemudian membuat karyawan bisa 

memberikan kinerja yang baik untuk menyelesaikan pekerjaan mereka sesuai 

harapan perusahaan. Namun keadaan peralatan terkait keamanan kerja seperti helm 

proyek dan rompi sudah banyak yang rusak dan sudah tidak layak pakai, hal 

tersebut membuat kinerja karyawan kurang maksimal karena para karyawan 
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kurang merasa aman dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini menunjukkan bahwa 

lingkungan kerja terkait keamanan menjelaskan betapa pentingnya perhatian 

perusahaan terhadap lingkungan kerja demi menunjang kinerja mereka. 

Selain lingkungan kerja, faktor yang mampu memicu semangat kerja 

karyawan adalah motivasi kerja. Robbins (2007) motivasi dapat dikatakan sebagai 

kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya tinggi untuk tujuan organisasi yang 

dikondisikan oleh kemampuan upaya itu dalam memenuhi beberapa kebutuhan 

individu tertentu. Hasibuan (2005) juga menambahkan keuntungan organisasi 

apabila menerapkan motivasi yang tinggi kepada karyawan adalah dapat 

meningkatkan produktivitas kerja, mendorong semangat dan gairah karyawan, 

mempertahankan kestabilan karyawan, meningkatkan moral dan kepuasan kerja 

karyawan, menciptakan hubungan kerja yang harmonis, meningkatkan 

kesejahteraan karyawan, meningkatkan kedisiplinan kerja, meningkatkan tanggung 

jawab kerja karyawan, dan meningkatkan efisiensi penggunaan alat dan bahan 

baku. Oleh sebab itu, motivasi karyawan dirasa perlu untuk dipertimbangkan oleh 

organisasi guna memperoleh kinerja karyawan yang baik dan maksimal.  

Permasalahan lain yang berhubungan dengan motivasi kerja yaitu 

sulitnya bersosialisasi dengan rekan kerja. Berdasarkan wawancara, beberapa 

karyawan mengungkapkan bahwa hubungan yang terjadi di lapangan kurang 

harmonis. Beberapa karyawan membentuk beberapa grup-grup kecil dan kurang 

suka berbaur dengan teman yang berbeda unit. Akibatnya, tim pelaksana kegiatan 

sering menemui kesulitan untuk membentuk kerja sama tim antar karyawan, diluar 

unit yang sudah terbentuk diantara karyawan, ketika ada agenda kegiatan. Kondisi 

ini menunjukkan motivasi karyawan untuk bersahabat dan bekerja sama dengan 

rekan kerja dirasa kurang. 

Kedisiplinan kerja dapat dikatakan sebagai tindakan manajerial yang 

mendorong karyawan untuk memenuhi tuntutan yang berlaku di organisasi 

Hasibuan (2005). Karyawan menjalankan peraturan organisasi dalam bekerja 

dapat memaksimalkan kemampuan yang dimiliki untuk mencapai visi dan misi 
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organisasi. Sehingga produktivitas atau pelayanan yang ditawarkan oleh organisasi 

dapat dengan mudah dicapai. Dari beberapa pendapat – pendapat mengenai 

pengertian disiplin kerja, dapat disimpulkan disiplin kerja adalah tindakan 

kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan –peraturan dan ketaatan, norma dan 

kode etik dalam suatu organisasi. 

Organisasi menerapkan beberapa upaya untuk meningkatkan kinerja 

karyawan. Hasibuan (2006) mengungkapkan bahwa praktik kinerja merupakan 

gabungan dari faktor internal dan eksternal, faktor internal merupakan dorongan 

dari dalam diri karyawan, salah satunya adalah kedisiplinan kerja. Disiplin kerja 

memerankan fungsi operatif dari manajemen sumber daya manusia, dimana 

kedisiplinan kerja berhubungan langsung dengan tercapainya prestasi kerja 

karyawan (Simanjuntak, 2011). 

Disiplin kerja tidak hanya kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan – 

peraturan yang berlaku dalam perusahaan, tetapi juga bagaimana ketegasan hukum 

dalam menyikapi karyawan atau anggota perusahaan yang melakukan pelanggaran 

terhadap peraturan dan ketentuan tersebut. Ketegasan hukum yang dapat 

direalisasikan dengan baik akan dapat mengurangi karyawan dalam melakukan 

tindakan penyimpangan.  

Disiplin kerja yang tinggi menyebabkan karyawan dapat menyelesaikan 

tugas sesuai dengan standar kerja yang telah ditentukan dan tepat waktu sehingga 

dapat meningkatkan hasil kerja karyawan. Sebelumnya, pihak perusahaan 

menetapkan jam bekerja dimulai pada pukul 07.00 WIB dan berakhir pada pukul 

16.00 WIB. Berbeda dengan kebijakan yang telah disepakati, berdasarkan hasil 

data yang dilakukan dengan wawancara, masih ada karyawan yang mulai jam 

bekerja tidak sesuai denan jam masuk kerja yang ditentukan perusahaan. Hal ini 

menunjukkan bahwa kedisiplinan kerja karyawan, terutama pada tingkat kehadiran 

tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di PT. Gala Karya ini.  

Lingkungan kerja, motivasi kerja, dan kedisiplinan kerja penting dalam 

upaya peningkatan kinerja karyawan pada umumnya. Apabila kedisiplinan kerja 
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dipraktikkan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di organasisi, 

serta diimbangi dengan motivasi kerja karyawan yang tinggi, dan di tunjang 

dengan lingkungan kerja yang mendukung, maka bisa diharapkan mampu 

mengoptimalkan kinerja karyawan di PT. Gala Karya. Berdasarkan latar belakang 

tersebut, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian untuk 

menguraikan dan menjawab permasalahan yang dijelaskan diatas melalui 

penelitian dengan judul: “Pengaruh Lingkungan Kerja dan Motivasi Kerja serta 

Kedisiplinan Kerja terhadap Kinerja Karyawan di PT. Gala Karya.” 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang pada pembahasan diatas, maka rumusan 

masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana kinerja karyawan, lingkungan kerja, motivasi kerja, dan disiplin 

kerja pada karyawan di PT. Gala Karya ? 

2. Apakah terdapat pengaruh secara parsial antara variabel lingkungan kerja, 

motivasi kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada karyawan di 

PT. Gala Karya ? 

3. Apakah terdapat pengaruh secara simultan antara variabel lingkungan kerja, 

motivasi kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada karyawan di 

PT. Gala Karya ? 

4. Diantara variabel lingkungan kerja, motivasi kerja, dan disiplin kerja manakah 

yang paling kuat berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT. Gala Karya ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mendeskripsikan kinerja karyawan, lingkungan kerja, motivasi kerja, 

dan disiplin kerja pada karyawan di PT. Gala Karya. 

2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel lingkungan kerja, 

motivasi kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada karyawan di 

PT. Gala Karya. 

3. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara variabel lingkungan kerja, 

motivasi kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada karyawan di 

PT. Gala Karya. 

4. Untuk mengetahui variabel yang paling kuat berpengaruh diantara variabel 

lingkungan kerja, motivasi kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan 

di PT. Gala Karya. 

 

 

D. Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan permasalahan dan membatasi lingkup pembahasan, 

maka peneliti membutuhkan pembatasan masalah. Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini berkonsentrasi pada karyawan bagian unit-unit usaha yang 

berkontribusi pada PT. Gala Karya. Landasan teori yang digunakan dalam 

penelitian ini untuk variabel lingkungan kerja mengacu pendapat Arikunto (2006), 

untuk variabel motivasi mengacu pendapat ERG Alderfer, untuk disiplin kerja 

mengacu pendapat dari Rivai (2004), untuk variabel terikatnya yaitu kinerja 

mengacu pendapat dari Mangkunegara (2005). Penelitian ini menggunakan sampel 

yang diambil dari karyawan bagian lapangan berjumlah 50 responden. 
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E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi untuk  

pihak-pihak yang terkait pada penelitian ini. Sehingga, manfaat penelitian ini 

adalah: 

1. Bagi PT. Gala Karya 

a. Sebagai bahan informasi mengenai pengaruh lingkungan, motivasi, dan 

disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di PT. Gala Karya. 

b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai segala sesuatu 

yang berhubungan tentang lingkungan kerja, motivasi kerja, disiplin kerja, 

dan kinerja karyawan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan dapat menambah dan melengkapi referensi karya ilmiah 

yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi penelitian yang memiliki 

ketertarikan yang sama untuk membahas pengaruh lingkungan kerja, motivasi 

kerja, dan disiplin kerja. 

 

 


