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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan dasar dalam melakukan 

penelitian sehingga dapat memperkaya teori – teori yang digunakan dalam 

mengkaji penelitian ini. 

Tabel 2.1 Jurnal Penelitian Terdahulu 

No. Penelitian Terdahulu Uraian 

1 Nama Peneliti dan Tahun Hidayat & Taufiq (2012) 

Tema Penelitian Pengaruh Lingkungan Kerja dan Disiplin Kerja 

serta Motivasi Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Kabupaten Lumajang 

Alat Analisis Regresi linier berganda 

Hasil Penelitian Variabel lingkungan kerja, disiplin kerja, dan 

motivasi kerja berpengaruh positif dan 

signifikan secara simultan terhadap kinerja 

karyawan PDAM Lumajang. 

Persamaan Membahas variabel tentang lingkungan kerja 

dan disiplin kerja serta motivasi kerja terhadap 

kinerja karyawan. 

Perbedaan Objek yang dibahas berbeda. 

2 Nama Peneliti dan Tahun Sidanti (2015) 

 Tema Penelitian Pengaruh lingkungan kerja, disiplin kerja dan 

motivasi kerja terhadap kinerja karyawan 

negeri sipil di sekretariat DPRD Kabupaten 

Madiun. 
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No. Penelitian Terdahulu Uraian 

 Alat Analisis Regresi Linier Berganda 

 Hasil Penelitian Diketahui bahwa faktor disiplin kerja dan 

motivasi kerja sangat berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan, lingkungan kerja tidak 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Sedangkan variabel yang dominan 

pengaruhnya terhadap kinerja karyawan adalah 

variabel disiplin kerja. 

Persamaan Membahas variabel tentang lingkungan kerja 

dan disiplin kerja serta motivasi kerja terhadap 

kinerja karyawan. 

Perbedaan Objek yang dibahas berbeda. 

3 Nama Peneliti dan Tahun Pramadita & Surya (2015) 

Tema Penelitian Pengaruh motivasi, disiplin kerja, dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 

pada PT. PLN ( PERSERO ) distribusi di 

Denpasar Bali. 

Alat Analisis Regresi Linier Berganda 

Hasil Penelitian Motivasi, disiplin, dan lingkungan kerja 

berpengaruh baik secara parsial maupun 

simultan terhadap kinerja karyawan di PT. 

PLN ( PERSERO ). 

Persamaan Membahas variabel tentang lingkungan kerja 

dan disiplin kerja serta motivasi kerja terhadap 

kinerja karyawan. 

Perbedaan Objek yang dibahas berbeda. 

4 Nama Peneliti dan Tahun Wibowo (2015) 



11 
 

 

Sumber : Beberapa Jurnal (2018) 

 

No Penelitian Terdahulu Uraian 

Tema Penelitian Perngaruh lingkungan kerja, disiplin, dan 

motivasi terhadap kinerja karyawan  indomaret 

di Semarang. 

Alat Analisis Regresi Linier Berganda 

Hasil Penelitian Lingkungan, disiplin, dan motivasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan indomaret di Semarang.  

Persamaan Membahas variabel tentang lingkungan kerja 

dan disiplin kerja serta motivasi kerja terhadap 

kinerja karyawan. 

Perbedaan Objek yang dibahas berbeda. 

5 Nama Peneliti dan Tahun Triastuti ( 2016 ) 

Tema Penelitian Analisis pengaruh disiplin kerja, motivasi 

kerja, dan lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan UD. Inova Home Industri Tas 

Kabupaten Wonogiri. 

Alat Analisis Regresi Linier Berganda 

Hasil Penelitian Disiplin kerja, motivasi kerja, dan lingkungan 

kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan UD. Inova Home 

Industri Tas Kabupaten Wonogiri. 

Persamaan Membahas variabel tentang lingkungan kerja 

dan disiplin kerja serta motivasi kerja terhadap 

kinerja karyawan. 

Perbedaan Objek yang dibahas berbeda. 
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B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Kinerja  

Kinerja adalah suatu hasil kerja seseorang, baik secara kualitas maupun 

kuantitas di dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan. Dalam Bahasa Inggris istilah konerja ialah job performance atau 

actual performance yang mempunyai arti prestasi kerja atau prestasi yang 

sesungguhnyadicapai. (Mangkunegara, 2006). Kinerja adalah karakteristik yang 

dapat menimbulkan rasa tanggung jawab dalam memecahkan sebuah masalah, 

dapat menetapkan suatu tujuan, ada umpan balik dan dapat untuk diandalkan. 

Secara garis besar pendapat ini mengatakan bahwa seseorang di dalam 

melakukan kinerja dapat membentuk karakter pribadinya sendiri tanpa harus 

adanya paksaan dari orang lain untukmembentuk karakter tersebut. Mc Clelland 

( 1967). 

Hasibuan Dalam Sujak (1990) dan Sutiadi (2003) mengemukakan bahwa 

kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seorang dalam melaksanakan 

tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang di dasarkan atas kecakapan, 

pengalaman dan kesungguhan serta waktu dengan kata lain bahwa kinerja 

adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang dalam melaksanakan tugas yang 

diberikan kepadanya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. 

a. Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja (Mangkunegara, 2000). 

Faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang di dalam pekerjaan adalah : 

1) Lingkungan kerja 

Lingkungan kerja adalah segala suatu 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. 

2) Motivasi kerja 

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) karyawan dalam menghadapi 

situasi kerja di perusahaan (situation). Motivasi merupakan kondisi atau 
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energi yang menggerakkan diri karyawan yang terarah atau tertuju untuk 

mencapai tujuan organisasi perusahaan. Sikap mental karyawan yang pro 

dan positif terhadap situasi kerja itulah yang memperkuat motivasi kerjanya 

untuk mencapai kinerja maksimal. 

3) Kedisiplinan kerja 

Kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan 

perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kedisiplinan dapat 

diartikan bilamana karyawan selalu datang dan pulang tepat waktunya, 

mengerjakan semua pekerjaannya dengan baik, mematuhi semua peraturan 

perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. 

4) Rasa aman di masa depan 

Merupakan kebutuhan manusia yang muncul setelah kebutuhan fisik 

terpenuhi. Antara lain: keselamatan dan perlindungan terhadap kerugian fisik 

dan emosional saat bekerja. 

5) Hubungan dengan rekan kerja 

Pelaksanaan pekerjaan diliputi oleh suasana santai dan keakraban 

dengan rekan kerja, bukan suasana yang mencekam penuh ancaman. 

6) Hubungan dengan pemimpin 

Hubungan yang harmonis antara pemimpin dan bawahan, sehingga 

tidak ada kerenggangan antara pemimpin dan bawahan yang dapat 

menimbulkan konflik dan dapat merugikan perusahaan. 

7) Jumlah dan komposisi yang diberikan 

Jumlah dan komposisi yang diberikan kepada karyawan tidak melebihi 

batas kemampuan karyawan sehingga karyawan dapat bekerja dengan 

nyaman tanpa ada paksaan. 

8) Penempatan kerja yang tepat 

Penempatan adalah menempatkan posisi seseorang ke posisi pekerjaan 

yang tepat, seberapa baik seorang pegawai cocok dengan pekerjaanya akan 

mempengaruhi jumlah dan kualitas pekerjaan. 
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9) Pelatihan 

Pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek yang 

mempergunakan prosedur sistematik dan terorganisir dimana pegawai 

nonmanajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis dalam 

tujuan terbatas. 

10) Promosi 

Promosi jabatan seringkali diberikan mengimbali karyawan yang 

berkinerja sangat baik. Karyawan yang dihargai promosi jabatan akan 

termotivasi untuk memberikan kinerja yang lebih tinggi lagi jika mereka 

merasa bahwa kinerja yang efektif menyebabkan promosi jabatan. 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor diatas merupakan faktor 

yang dapat mempengaruhi kinerja seorang karyawan pada sebuah perusahaan. 

Jika faktor-faktor diatas dirasakan oleh setiap individu karyawan denga baik 

tanpa adanyafaktor yang bertolak belakang maka hasil kinerja yang diingonkan 

sebuah perusahaan dapat dicapai dengan target yang diinginkan. 

b. Indikator Kinerja   

Pada dasarnya suatu kinerja mempunyai ukuran secra kualitatif dan 

kuantitatif untuk menunjukkan adanya tingkat pencapaian suatu sasaran 

maupun tujuan yang sudah ditetapkan dan yang dapat dihitung sertadapat 

digunakan sebagai dasar untuk menilai kinerja seorang karyawan setiap hari 

pada sebuah perusahaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui kinerja seseorang pada suatu perusahaan. Menurut (Mangkunegara, 

2006) dalam bukunya yang berjudul evaluasi kinerja SDM, kinerja mempunyai 

beberapa faktor yang mempengaruhi dan dapat diukur dengankuantitas, kualitas 

dan ketepatan waktu. Berikut ini cara pengukurannya : 

1) Kuantitas, yaitu jumlah produk yang harus diseleseikan maupun produk 

yang dihasilkan.  

2) Kualitas, yaitu mutu yang dihasilkan. 
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3) Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya pekerjaan yang dilakukan dengan 

waktu yang telah ditetapkan. 

c. Manfaat kinerja 

Pada umumnya orang-orang yang berkecimpung dalam manajemen 

sumber daya manusia sependapat bahwa penilaian ini merupakan bagian 

penting dari seluruh proses kekaryaan karyawan yang bersangkutan. Hal ini 

penting juga bagi perusahaan dimana karyawan tersebut bekerja. Bagi 

karyawan, penilaian tersebut berperan sebagai umpan balik tentang berbagai hal 

seperti kemampuan, kelebihan, kekurangan, dan potensi yang pada gilirannya 

bermanfaat untuk menentukan tujuan, jalur, rencana dan pengembangan karir. 

Dan bagi organisasi atau perusahaan sendiri, hasil penilaian tersebut sangat 

penting artinya dan peranannya dalam pengambilan keputusan tentang berbagai 

hal, seperti identifikasi kebutuhan program pendidikan dan pelatihan, 

rekruitment, seleksi, program pengenalan, penempatan, promosi, sistem 

imbalan dan berbagai aspek lain dari proses dari manajemen sumber daya 

manusia secara efektif. 

d. Tujuan kinerja 

Tujuan diadakannya penilaian kinerja bagi para karyawan dapat kita 

ketahui dibagi menjadi dua, yaitu: 

1) Tujuan evaluasi : Seorang manajer menilai kinerja dari masalalu seorang 

karyawan dengan menggunakan ratings deskriptif untuk menilai kinerja dan 

dengan data tersebut berguna dalam keputusan-keputusan promosi. demosi, 

terminasi dan kompensasi. 

2) Tujuan pengembangan : Seorang manajer mencoba untuk meningkatkan 

kinerja seorang karyawan dimasa yang akan datang. 

2. Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja adalah kehidupan sosial, psikologi, dan fisik dalam 

perusahaan yang berpengaruh terhadap pekerja dalam melaksanakan tugasnya. 
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Kehidupan manusia tidak terlepas dari berbagai keadaan lingkungan sekitarnya, 

antara manusia dan lingkungan terdapat hubungan yang sangat erat. Dalam hal 

ini, manusia akan selalu berusaha untuk beradaptasi dengan berbagai keadaan 

lingkungan sekitarnya. Demikian pula halnya ketika melakukan pekerjaan, 

karyawan sebagai manusia tidak dapat dipisahkan dari berbagai keadaan 

disekitar tempat mereka bekerja, yaitu lingkungan kerja.  

Selama melakukan pekerjaan, setiap karyawan akan berinteraksi dengan 

berbagai kondisi yang terdapat dalam lingkungan kerja. Lingkungan kerja 

adalah sesuatu yang ada disekitar para pekerja dan yang mempengaruhi dirinya 

dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan (Nitisemito, 1992). 

Selanjutnya menurut Sedarmayati (2001) lingkungan kerja merupakan 

kseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya 

dimana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik 

sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok. 

Kondisi lingkungan kerja dikatakan baik atau sesuai apabila manusia 

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

Kesesuaian lingkungan kerja dapat dilihat akibatnya dalam jangka waktu yang 

lama lebih jauh lagi lingkungan-lingkungan kerja yang kurang baik dapat 

menuntut tenaga kerja dan waktu yang lebih banyak dan tidak mendukung 

diperolehnya rancangan sistem kerja yang efisien (Sedarmayanti, 2001). 

Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

kinerja seorang karyawan. Seorang karyawan yang bekerja di lingkungan kerja 

yang mendukung dia untuk bekerja secara optimal akan menghasilkan kinerja 

yang baik, sebaliknya jika seorang karyawan bekerja dalam lingkungan kerja 

yang tidak memadai dan tidak mendukung untuk bekerja secara optimal akan 

membuat karyawan yang bersangkutan menjadi malas, cepat lelah sehingga 

kinerja karyawan tersebut akan rendah Menurut (Bambang, 1991). Robbins 

(2002), bahwa para karyawan menaruh perhatian yang besar terhadap 
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lingkungan kerja mereka, baik dari segi kenyamanan pribadi maupun 

kemudahan melakukan pekerjaan dengan baik. 

a. Jenis lingkungan kerja 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan 

kerja merupakan segala sesuatu yang ada disekitar karyawan pada saat bekerja, 

baik berbentuk fisik atau non fisik, langsung atau tidak langsung, yang dapat 

mempengaruhi dirinya dan pekerjaannya saat bekerja. Jenis lingkungan kerja 

terbagi menjadi dua, yaitu (Sedarmayanti, 2001): 

1) Lingkungan Kerja Fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat 

disekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Lingkungan kerja fisik dapat dibagi 

menjadi dua kategori yaitu: 

a. Lingkungan kerja yang langsung berhubungan dengan karyawan seperti 

pusat kerja, kursi, meja, dan sebagainya.  

b. Lingkungan perantara atau lingkungan umum dapat juga disebut 

lingkungan kerja yang mempengaruhi kondisi manusia misalnya 

temparatur, kelembaban, sirkulasi udara, pencahayaan, kebisingan, 

getaran mekanik, bau tidak sedap, warna dan lain-lain. 

Untuk dapat memperkecil penguruh lingkungan fisik terhadap 

karyawan, maka langkah pertama harus mempelajari manusia, baik 

mengenal fisik dan tingkah lakunya, kemudian digunakan sebagai dasar 

memikirkan lingkungan fisik yang sesuai. 

2) Lingkungan Kerja Non Fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang 

berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan, maupun 

hubungan dengan sesama rekan kerja ataupun dengan bawahan. 

Perusahaan hendaknya dapat mencerminkan kondisi yang mendukung 

kerja sama antar tingkat atasan, bawahan maupun yang memiliki status yang 

sama. Kondisi yang hendaknya diciptakan adalah suasana kekeluargaan, 

komunikasi yang baik, dan pengendalian diri (Nitisemito, 2000). Jadi 
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lingkungan kerja non fisik ini juga merupakan kelompok lingkungan kerja 

yang tidak bisa terlepas dari perusahaan. 

b. Manfaat Lingkungan Kerja  

Menurut Ishak dan Tanjung (2003), manfaat lingkungan kerja adalah 

menciptakan gairah kerja, sehingga produktivitas dan prestasi kerja 

meningkat. Sementara itu, manfaat yang diperoleh karena bekerja dengan 

orang-orang yang termotivasi adalah pekerjaan dapat terselesaikan dengan 

tepat,  yang artinya pekerjaan diselesaikan sesuai standar yang benar dan 

dalam skala waktu yagn ditentukan. Prestasi kerjanya akan dipantau oleh 

individu yang bersangkutan, dan tidak akan menimbulkan terlalu banyak 

pengawasan serta semangat juangnya akan tinggi. Lingkungan kerja 

merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja dan yang dapat 

mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan 

oleh pimpinan, (Nitisemito, 1982). Menurut Arikunto (2006), adapun 

indikator dari lingkungan kerja adalah sebagai berikut:  

1. Penerangan cahaya : Kecukupan intensitas cahaya dan penerangan selama 

proyek berlangsung. 

2. Suhu udara : Tingkat kesesuaian suhu udara di lingkungan proyek yang 

sedang dikerjaran. 

3. Suara bising : Intensitas  polusi suara yang diterima karyawan selama 

proyek berlangsung. 

4. Keamanan kerja : Menggunakan pelindung yang sudah sesuai standar 

yang dapat memperkecil resiko kecelakaan di proyek. 

5. Hubungan karyawan : Komunikasi yang terjadi antara karyawan dengan 

karyawan yang lain. 

3. Motivasi kerja 

Menurut Robbins (2007) mendefinisikan motivasi sebagai proses yang 

ikut menentukan intensitas, arah, dan ketekunan individu dalam usaha 
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mencapai sasaran. Motivasi mengacu pada dorongan dan upaya untuk 

memuaskan suatu keinginan atau tujuan. Dimana kepuasan untuk mengacu 

pada pengamanan yang menyenangkan pada saat terpenuhi keinginanya. 

Menurut Wexly & Yulk (dalam Sutrisno, 2011) motivasi adalah sesuatu 

yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Menurut Robbins (2007) 

motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya tinggi untuk 

tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu dalam 

memenuhi beberapa kebutuhan individu tertentu. 

Kebutuhan merupakan fundamen yang mendasari perilaku karyawan. 

Kita tidak mungkin memahami perilaku karyawan tanpa mengerti kebutuhanya, 

kelima tingkatan yang harus diketahui pimpinan perusahaan tersebut adalah: 

a. Psychological needs (kebutuhan yang bersifat fisiologis) 

Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan untuk makan, minum, 

perlindungan fisik, bernafas, seksual. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan 

tingkat terendah atau disebut pula sebagai kebutuhan yang paling dasar. 

1. Selfety needs (kebutuhan rasa aman) : yaitu kebutuhan akan perlindungan 

dari, ancaman, bahaya, pertentangan, dan lingkungan hidup.  

2. Social needs (kebutuhan sosial) : Manusia pada hakekatnya adalah makhluk 

sosial, sehingga mereka mempunyai kebutuhan-kebutuhan sosial sebagai 

berikut: 

a) Kebutuhan akan perasaan akan diterima oleh orang lain dimana ia hidup 

dan bekerja. 

b) Kebutuhan akan perasaan dihormati, karena setiap manusia merasa 

dirinya penting. 

c) Kebutuhan untuk bisa berprestasi. 

d) Kebutuhan untuk ikut serta (sense of participation). 

3. Esteem Needs (kebutuhan akan harga diri) : Situasi yang ideal ialah apabila 

prestise itu timbul pada prestasi. Akan tetapi tidak selalu demikian tinggi 
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kedudukan seseorang maka semakin banyak hal yang digunakan sebagai 

simbol status itu. 

4. Self Actualzation (kebutuhan berbuat yang lebih baik) : Diartikan bahwa 

setiap manusia ingin mengembangkan kapasitas mental dan kapasitas kerjanya 

melalui pengembangan pribadinya. Oleh sebab itu, pada tingkatan ini orang 

cenderung untuk selalu mengembangkan diri dan berbuat yang paling baik 

mengembangkan diri dan berbuat yang paling baik. 

b. Teori Hezberg Two Factor Theory 

Teori dua faktor dikembangkan oleh Fredirick Herzberg. Ia 

menggunakan teori Abraham Maslow sebagai titik acuanya. Penelitian 

Herzberg diadakan dengan melakukan wawancara terhadap subjek insinyur 

dan akuntan. Masing-masing subjek diminta menceritakan kejadian yang di 

alami oleh mereka baik yang menyenangkan atau tidak memberikan 

kepuasan. Kemudian hasil wawancara tersebut dianalisis dengan analisis isi 

(content analysis) untuk menentukan factor-faktor yang menyebabkan 

kepuasan atau ketidakpuasan. Dua faktor yang menyebabkan timbulnya 

puas menurut Herzberg, yaitu: 

1. Faktor pemeliharaan (maintenance factors) disebut pula dissatisfiers, 

hygiene factors, job context, extrinsic factors yang meliputi administrasi 

dan kebijakan perusahaan, kualitas pengawasan, hubungan dengan 

pengawas, hubungan dengan subordinate, upah, keamanan kerja, kondisi 

kerja, dan status. 

2. Faktor pemotivasian disebut pula satisfier, motivators, job content, 

intrinsic factors yang meliputi dorongan berprestasi, pengenalan, 

kemajuan (advancement), work it self, kesempatan berkembang, dan 

tanggung jawab. 

c. Teori Achievement 

Menurut McClelland, seorang ahli psikologi bangsa Amerika dari 

Universitas Harvard, dalam teori motivasinya mengemukakan bahwa 
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produktivitas seseorang sangat ditentukan oleh “virus mental” yag ada pada 

dirinya. Virus mental adalah kondisi jiwa yang mendorong seseorang untuk 

mampu mencapai prestasinya secara maksimal. Virus mental yang 

dimaksud terdiri dari 3 tiga dorongan kebutuhan, yaitu: 

1. Need of achievement (kebutuhan untuk berprestasi) 

2. Need of affiliation (kebutuhan untuk memperluas pergaulan) 

3. Need of power (kebutuhan untuk menguasai sesuatu) 

Mengemukakan 6 (enam) karateristik orang yang mempunyai motif 

berprestasi tinggi, yaitu: 

1. Memiliki tingkat tanggung jawab pribadi yang tinggi. 

2. Berani mengambil dan memikul resiko. 

3. Memiliki tujuan yang realistik. 

4. Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk 

merealisasi tujuan. 

5. Memanfaatkan umpan balik yang konkrit dalam semua kegiatan yang 

dilakukan. 

6. Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah 

diprogramkan. 

d. Teori ERG Alderfer 

Clayton P. Alderfer menyatakan bahwa teorinya dengan nama teori 

ERG (Exsistence, Relatedness, Growth). Teori ini merupakan modifikasi 

dari teori herarki kebutuhan Maslow. Dimaksudkan untuk memperbaiki 

beberapa kelemahan teori Maslow. Dalam modifikasi ini memanfaatkan 

kelima tingkat kebutuhan Maslow menjadi tiga macam kebutuhan saja. 

Alderfer juga menyatakan bahwa kebutuhan ditingkat rendah tidak harus 

dipenuhi terlebih dahulu, sebelum motivasi untuk memenuhi kebutuhan 

pada tingkat berikutnya. Konsep dari Alderfer bahwa motivasi dapat 

dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu (Munandar, 2001) :  
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1. Existence (Keberadaan). Kebutuhan ini meliputi kebutuhan waktu 

istirahat (rasa lapar, haus, dan beribadah) dan kebutuhan untuk merasa 

dihargai. 

2. Relatednees (Kekerabatan). Kekerabatan, merupakan keterkaitan antara 

seseorang dengan lingkungan sosial sekitarnya. Dalam teori kekerabatan 

ini mencakup semua kebutuhan yang melibatkan hubungan seseorang 

dengan orang lain. Mereka akan terlibat dalam kegiatan saling 

menerima, pemberian pengertian, dan sebagainya yang merupakan 

proses kekerabatan. 

3.  Growth (Berkembang/tumbuh). Kebutuhan ini berkaitan dengan 

keinginan untuk mengembangkan potensi diri atau aktualisasi diri, 

seperti pertumbuhan kreativitas dan pribadi. Bila kebutuhan ini dapat 

dipenuhi, diikuti pribadi yang bersangkutan mendorong dirinya untuk 

secara penuh mengembangkan kapasitas pribadinya sendiri.  

4. Disiplin Kerja 

Menurut Smith dalam Panji Anaroga (2001), tujuan bekerja adalah untuk 

hidup, atau bekerja diperlukan karena adanya tujuan menopang kesejahteraan, 

yang tampaknya orang tidak bisa menikmati hidup. Oleh karenanya, kini kerja 

juga melibatkan masalah kebutuhan ekonomi, hanya kegiatan yang termotivasi 

oleh kebutuhan ekonomi saja yang dapat dikategorikan sebagai kerja, 

sedangkan orang yang tidak mendapatkan imbalan tidak dapat dikatakan 

bekerja.  

Suatu organisasi yang baik selalu mempunyai aturan internal dalam 

rangka meningkatkan kinerja dan profesionalisme, budaya organisasi maupun 

kebersamaan, kehormatan, dan kredebilitas organisasi serta untuk menjamin 

tetap terpeliharanya tata tertib dalam pelaksanaaan tugas sesuai tujuan, peran, 

fungsi, wewenang dan tanggung jawab institusi tersebut.  
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Organisasi yang berjalan optimal tidak dapat dikaitkan sepenuhnya hanya 

pada kebutuhan ekonomi saja, karena pada kenyataannya faktor disiplin kerja 

mempunyai peranan yang tidak kalah penting untuk membentuk seseorang 

mempunyai tanggung jawab dalam bekerja.  

Tujuan organisasi yang hendak dicapai peranan variable-varabel tersebut 

saling mendukung dan berkaitan satu sama lainnya. Peranan individu dalam hal 

ini karyawan sangat penting karena suatu sistem, struktur, dan proses tidak akan 

berjalan dengan baik tanpa peranan individu dalam menjalankan variabel-

variabel lainnya.  

Salah satu peranan individu atau karyawan adalah dengan melaksanakan 

disiplin kerja yang berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki karyawan 

tersebut. Kemampuan karyawan terbentuk dari pengetahuan dan keterampilan 

yang diperoleh baik dari lembaga pendidikan formal bersifat umum SD sampai 

Perguruan Tinggi dan bersifat non formal (kursus, seminar, dan lain-lain).  

Dengan memiliki pengetahuan dan ketrampilan itu karyawan diharapkan 

mengetahui, memahami, melaksanakan dan mematuhi segala aturan dan norma-

norma dalam lingkungan kerja sebagai sistem organisasi karyawan negeri serta 

metode-metode tertentu dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan atau tugas-

tugasnya sehari-hari dengan baik yang akhirnya dapat memenuhi tujuan 

organisasi yang diharapkan.  

Disiplin kerja merupakan suatu proses perkembangan konstruktif bagi 

karyawan yang berkepentingan karena disiplin kerja ditunjukan pada tindakan 

bukan orangnya. Disiplin juga sebagai proses latihan pada karyawan agar para 

karyawan dapat mengembangkan kontrol diri dan agar dapat menjadi lebih 

efektif dalam bekerja. Dengan demikian tindakan pendisiplinan juga hendaknya 

mempunyai sasaran yang positif, bersifatnya mendidik dan mengoreksi, bukan 

tindakan negatif yang menjatuhkan karyawan atau bawahan yang indisipliner 

dengan maksud tindakan pendisiplinan untuk memperbaiki efektifitas dalam 
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tugas dan pergaulan sehari-hari di masa yang datang bukan menghukum 

kegiatan masa lalu.  

Adapun pengertian disiplin kerja menurut Husin (2000) adalah karyawan 

patuh dan taat melaksanakan peraturan kerja yang berupa lisan maupun tulisan 

dari kelompok maupun organisasi.  

Sedangkan menurut Mangkunegara (2001), disiplin kerja dapat diartikan 

pelaksanaan manajemen untuk memperteguh pedoman-pedoman organisasi. 

Pendapat lain menurut Siswanto (2001) disiplin kerja sebagai sikap 

menghormati, menghargai, dan taat pada peraturan yang berlaku baik tertulis 

maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya, tidak mengelak dangan 

sanksi-sanksi apabila melanggar tugas dan wewenang yang diberikan 

kepadanya.  

Kurangnya kesadaran dan kesediaan untuk bertindak atau berprilaku 

sesuai norma dan peraturan atau undang-undang menyebabkan individu atau 

karyawan berbuat indisipliner. Lebih lanjut lagi menurut Hasibuan (2001), 

dalam suatu organisasi umumnya individu-individu yang berada di dalamnya 

sadar akan adanya norma atau aturan organisasi dan mereka pun sadar akan 

tuntutan kepatuhan tehadap norma atau aturan tersebut. Norma itu sendiri 

merupakan standar atau aturan main yang diikuti oleh banyak orang. Perilaku 

yang ditunjukan oleh masing-masing ind ividu karyawan mencerminkan sampai 

seberapa jauh karyawan tersebut konsekuen dan konsisten mengikuti dan 

mematuhi atau melanggar norma dan aturan yang berlaku di organisasii 

pemerintahan.  

Disiplin kerja karyawan negeri mutlak harus dijalankan dan ditegakkan 

demi tumbuh berkembangnya suatu aparatur pemerintah dalam mengamalkan 

tugas dan tangung jawab yang telah dipercayakan bangsa dan Negara kepada 

karyawan negeri oleh karena itu sudah menjadi kewajiban setiap karyawan 

untuk menegakkan disiplin.  
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Rivai (2004) menjelaskan bahwa indikator disiplin kerja memiliki 

beberapa komponen seperti: 

a) Kehadiran. Hal ini menjadi indikator yang mendasar untuk mengukur 

kedisiplinan, dan biasanya karyawan yang memiliki disiplin kerja rendah 

terbiasa untuk terlambat dalam bekerja. 

b) Ketaatan pada peraturan kerja. Karyawan yang taat pada peraturan kerja 

tidak akan melalaikan prosedur kerja dan akan selalu mengikuti pedoman 

kerja yang ditetapkan oleh perusahaan. 

c) Ketaatan pada standar kerja. Hal ini dapat dilihat melalui besarnya 

tanggung jawab karyawan terhadap tugas yang diamanahkan kepadanya. 

d) Tingkat kewaspadaan tinggi. Karyawan memiliki kewaspadaan tinggi 

akan selalu berhati-hati, penuh perhitungan dan ketelitian dalam bekerja, 

serta selalu menggunakan sesuatu secara efektif dan efisien. 

e) Bekerja etis. Beberapa karyawan mungkin melakukan tindakan yang tidak 

sopan kepelanggan atau terlibat dalam tindakan yang tidak pantas. Hal ini 

merupakan salah satu bentuk tindakan indisipliner, sehingga bekerja etis 

sebagai salah satu wujud dari disiplin kerja karyawan. 

Adapun dalam Undang-undang nomor 43 Tahun 1949 tentang perubahan 

atas Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kekaryawanan 

bahwa “peraturan disiplin adalah suatu peraturan yang membuat keharusan, 

larangan dan sanksi, apabila keharusan tidak dituruti atau larangan dilanggar. 

Untuk menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas maka dengan 

tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana 

diadakan disiplin karyawan negeri sipil”.  

Disiplin belum dapat dinyatakan efektif bekerja bilamana penampilan 

kedisiplinan itu hanya berdasarkan ketakutan. Disiplin dalam arti sejati adalah 

hasil dari interaksi norma-norma yang harus dipatuhi. Norma-norma itu tidak 

lain hanya bersangkutan dengan ukuran legalistik melainkan berkaitan dengan 

etika dan tata krama. Hasibuan (2005) berpendapat disiplin adalah kesadaran 
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dan kesediaan seseorang untuk mematuhi semua peraturan organisasi dan 

norma-norma sosial yang berlaku.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja adalah suatu 

yang kemampuan yang akan berkembang dalam kehidupan kesehariannya 

seseorang atau kelompok (organisasi) dalam bertaat azas, peraturan, norma-

norma, dan perundang-undangan untuk melakukan nilai-nilai kaidah tertentu 

dan tujuan hidup yang ingin dicapai oleh mereka dalam bekerja.  

1. Macam-Macam Disiplin Kerja  

Mangkunegara (2001) mengutarakan macam-macam displin kerja dalam 

organisasi, yaitu yang bersifat preventif dan bersifat korektif:  

a. Disiplin Preventif  

Pendekatan yang bersifat preventif adalah tindakan yang mendorong para 

karyawan untuk taat kepada berbagai ketentuan yang berlaku dan memenuhi 

standar yang ditetapkan. Artinya melalui kejelasan dan penjelasan tentang pola 

sikap, tindakan dan perilaku yang diinginkan dari setiap anggota organisasi 

diusahakan pencegahan jangan sampai para karyawan berprilaku negatif.  

Keberhasilan penerapan pendisiplinan preventif terletak pada disiplin 

pribadi para karyawan organisasi. Akan tetapi agar disiplin pribadi tersebut 

semakin kokoh, paling sedikit ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu :  

1. Para anggota organisasi perlu didorong agar mempunyai rasa memiliki 

organisasi, karena secara logika seseorang tidak akan merusak sesuatu yang 

merupakan miliknya.  

2. Para karyawan perlu diberikan penjelasan tentang berbagai ketentuan yang 

wajib ditaati dan standar yang harus dipenuhi. Penjelasan dimaksud 

seyogianya disertai informasi lengkap mengenai latar belakang berbagai 

ketentuan yang bersifat normatif tersebut.  

3. Para karyawan didorong menentukan sendiri cara-cara pendisplinan diri 

dalam kerangka ketentuan yang berlaku umum bagi seluruh anggota 

organisasi.  
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b. Disiplin Korektif  

Disiplin korektif adalah suatu upaya menggerakan karyawan dalam 

menyatukan suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi peraturan 

sesuai dengan pedoman yang berlaku pada organisasi. Pada disiplin korektif, 

karyawan yang melanggar disiplin perlu diberikan sanksi yang sesuai dengan 

peraturan yang berlaku.  

Tujuan pemberian sanksi adalah untuk memperbaiki karyawan pelanggar, 

memelihara peraturan yang berlaku, dan memberikan pelajaran bagi pelanggar. 

Berat atau ringannya suatu sanksi tentunya pada bobot pelanggaran yang telah 

terjadi. Pengenaan sanksi biasanya mengikuti prosedur yang sifatnya hierarki. 

Artinya pengenaan sanksi diprakasai oleh atasan langsung karyawan yang 

bersangkutan, diteruskan kepada pimpinan yang lebih tinggi dan keputusan 

akhir diambil oleh pejabat pimpinan yang berwenang.  

Pendisiplinan dilakukan secara bertahap, dengan mengambill berbagai 

langkah yang bersifat pendisiplinan dimulai dari yang paling ringan hingga 

yang paling terberat. Misalnya dengan peringatan lisan, pernyataan 

ketidakpuasan oleh atasan langsung, penundaan kenaikan gaji berkala, 

penundaan kenaikan pangkat, pembebasan dari jabatan, pemberhentian 

sementara, pemberhentian atas permintaan sendiri, pemberhentiaan dengan 

hormat tidak atas permintaan sendiri, pemberhentiaan tidak dengan hormat. 

2. Prinsip-Prinsip Disiplin kerja.  

Husein (2000) berpendapat bahwa seorang karyawan yang dianggap 

melaksanakan prinsip-prinsip disiplin kerja apabila ia melaksanakan hal-hal 

sebagai berikut :  

1. Hadir di tempat kerja sebelum waktu mulai bekerja.  

2. Bekerja sesuai dengan prosedur maupun aturan kerja dan peraturan 

organisasi.  

3. Patuh dan taat kepada saran maupun perintah atasan.  
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4. Ruang kerja dan perlengkapan selalu dijaga dengan bersih dan rapih.  

5. Menggunakan peralatan kerja dengan efektif dan efisien.  

6. Menggunakan jam istirahat tepat waktu dan meninggalkan tempat setelah 

lewat jam kerja.  

7. Tidak pernah menunjukkan sikap malas kerja.  

8. Selama kerja tidak pernah absen/tidak masuk kerja dengan alasan yang tidak 

tepat, dan hampir tidak pernah absen karena sakit. 

C. Hubungan Antar Variabel  

 Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

Kondisi lingkungan dapat mempengaruhi kinerja karyawan seperti yang 

dikemukakan Robbins (2002), bahwa para karyawan menaruh perhatian yang 

besar terhadap lingkungan kerja mereka, baik dari segi kenyamanan pribadi 

maupun kemudahan melakukan pekerjaan dengan baik. Lingkungan kerja dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non 

fisik.  

Terciptanya lingkungan kerja yang baik dapat berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. Lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik juga 

berpengaruh terhadap motivasi dan semangat kerja karyawan karena apabila 

lingkungan kerja di perusahaan tersebut nyaman dan menyenangkan tentunya 

karyawan dapat meningkatkan kinerjanya sehingga tujuan perusahaan dapat 

tercapai dengan baik. 

 Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

Motivasi merupakan rangsangan dari luar dalam bentuk benda atau bukan 

benda yang dapat menumbuhkan dorongan pada orang untuk memiliki, 

menikmati, menguasai atau mencapai tujuan melakukan sesuatu. Menurut 

Robbins (2011), motivasi merupakan keinginan untuk melakukan sesuatu dan 

menentukan kemampuan bertindak untuk memuaskan kebutuhan individu. 

Melalui kebutuhan tersebut, seseorang dituntut untuk bekerja lebih giat dan 
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aktif dalam bekerja, karena dengan seseorang memiliki motivasi yang tinggi 

dalam melakukan pekerjaannya maka kinerja seseorang didalam perusahaan 

akan optimal, yang pada akhirnya berdampak pada tercapainya tujuan 

organisasi.  

Adi Lukman Hakim (2015) menyebutkan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan yaitu faktor motivasi, dimana motivasi 

merupakan kondisi yang menggerakan seseorang berusaha untuk mencapai 

tujuan atau mencapai hasil yang diinginkan. Terbentuknya motivasi yang kuat, 

akan dapat membuahkan hasil atau kinerja yang baik sekaligus berkualitas dari 

pekerjaan yang dibebankan organisasi kepada seorang karyawan. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa setiap peningkatan motivasi yang dimiliki oleh karyawan 

dalam melaksanakan pekerjaannya akan memberikan peningkatan terhadap 

kinerjanya. 

 

 Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

Disiplin kerja merupakan suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang 

sesuai dengan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Moenir (2004) 

menjelaskan bahwa disiplin kerja pada dasarnya selalu diharapkan menjadi ciri 

setiap SDM dalam organisasi, karena dengan kedisiplinan organisasi akan 

berjalan dengan baik dan bisa mencapai tujuannya dengan baik pula. Setiap 

karyawan harus memiliki disiplin kerja didalam organisasi atau perusahaannya, 

seperti mematuhi peraturan yang telah di tetapkan oleh organsaisi karena hal 

tersebut dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis 

sehingga akan memberikan dampak yang positif terhadap kinerja karyawannya.   

Berdasarkan hasil penelitian Ariana (2013) disebutkan bahwa suatu 

organsasi dapat lebih memperhatikan kemampuan karyawan, balas jasa 

terhadap karyawan, sanksi terhadap pelanggaran disiplin, pengawasan yang 

lebih ketat dalam upaya meningkatkan atau memperbaiki kinerja karyawan. 
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Hal-hal tersebut membuktikan bahwa kedisiplinan kerja merupakan faktor 

penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Dengan adanya disiplin kerja 

yang baik dari seorang karyawan seperti datang tepat waktu, melaksanakan 

pekerjaan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh perusahaan, mentaati 

peraturan perusahaan maka dapat memicu kinerja dari karyawan tersebut 

sehingga target atau tujuan organsasi akan tercapai. 

D. Kerangka Pikir 

Berdasarkan teori - teori dan penelitian terdahulu sebagai acuan 

pemikiran yang menggambarkan keterkaitan antara hubungan motivasi kerja, 

kedisiplinan kerja dan kinerja. Maka dibuatlah kerangka pikir untuk 

menjelaskah hubungan antar variabel. Kerangka pikir menunjukkan adanya 

hubungan antara lingkungan kerja, motivasi kerja dan kedisiplinan kerja 

terhadap kinerja karyawan.  

Menurut  Mangkunegara (2000), kinerja adalah suatu prestasi kerja yang 

dicapai oleh seseorang. Di dalam menjalankan suatu pekerjaan tentunya 

perusahaan menginginkan kinerja dari seorang karyawannya secara efektif dan 

efisien yang nantinya memberikan hasil yang maksimal. Menurut Arikunto 

(2006), lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar para 

pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas 

yang dibebankan oleh pimpinan. Menurut ERG Alderfer motivasi adalah 

sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Menurut Rivai 

(2004), pelaksanaan manajemen untuk memperteguh pedoman-pedoman 

organisasi.  

Kinerja memiliki indikator yang digunakan oleh peneliti yang terdiri atas 

kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu. Kinerja disini akan dipengaruhi oleh 

variabel lingkungan, motivasi, dan disiplin kerja, dimana untuk variabel 

lingkungan di dalam penelitian ini menggunakan indikator yang terdiri dari 

penerangan cahaya, suhu udara, suara bising, keamanan kerja, dan hubungan 
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karyawan. Variabel motivasi di dalam penelitian ini menggunakan indikator 

yang terdiri exsistence (keberadaan), relatedness (kekerabatan), dan growth 

(berkembang/tumbuh). Variabel disiplin kerja di dalam penelitian ini 

menggunakan indikator yang terdiri dari kehadiran, ketaatan pada peraturan 

kerja, ketaatan pada standar kerja, tingkat kewaspadaan tinggi, dan bekerja etis. 

 

 

Sumber : Dikembangkan dalam penelitian ini 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

Lingkungan Kerja (X1) 

X1.1 Penerangan cahaya  

X1.2 Suhu udara  

X1.3 Suara bising  

X1.4 Keamanan kerja  

X1.5 Hubungan karyawan  

Motivasi Kerja (X2) 

X2.1 Exsistence (Keberadaan)  

X2.2 Relatedness (Kekerabatan)  

X2.3Growth (Berkembang) 

Disiplin Kerja (X3) 

X3.1 Kehadiran  

X3.2 Ketaatan pada peraturan kerja 

X3.3 Ketaatan pada standar kerja 

X3.4 Tingkat kewaspadaan tinggi 

X3.5 Bekerja etis 

 

 

Kinerja (Y) 

Y1.1 Kualitas kerja 

Y1.2 Kuantitas kerja 

Y1.3 Ketepatan waktu 
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E. Hipotesis 

Hipotesis merupakan pernyataan sementara yang perlu dibuktikan benar 

atau tidak. Setiap riset terhadap suatu obyek hendaknya dibawah tuntunan suatu 

hipotesis yang berfungsi sebagai pegangan sementara atau jawaban sementara 

yang masih harus dibuktikan kebenarannya (Umar, 2003). Berdasarkan 

rumusan masalah dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dapat diambil 

adalah sebagai berikut: 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pramadita dan 

Surya (2015) dengan tema pengaruh motivasi, disiplin kerja, dan lingkungan 

kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. PLN (PERSERO) distribusi di 

Denpasar Bali, yang menghasilkan bahwa ada pengaruh positif dari variabel 

motivasi, disiplin kerja, dan lingkungan kerja secara parsial terhadap kinerja 

karyawan. Dari uraian tersebut, maka dapat dihipotesiskan :  

H1 : Diduga bahwa lingkungan kerja secara parsial berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan PT. Gala Karya. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wibowo (2015) 

yang menjelaskan bahwa lingkungan, disiplin, dan motivasi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja karyawan indomaret di Semarang, yang 

menghasilkan bahwa ada pengaruh positif dari variabel motivasi, disiplin kerja, 

dan lingkungan kerja secara parsial terhadap kinerja karyawan. Dari uraian 

tersebut, maka dapat dihipotesiskan :  

H2 : Diduga bahwa motivasi kerja secara parsial berpengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan PT. Gala Karya. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Triastuti (2016) 

yang menjelaskan bahwa disiplin kerja, motivasi kerja, dan lingkungan kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan UD. Inova Home 

Industri Tas Kabupaten Wonogiri, yang menghasilkan bahwa ada pengaruh 

positif dari variabel motivasi, disiplin kerja, dan lingkungan kerja secara parsial 

terhadap kinerja karyawan. Dari uraian tersebut, maka dapat dihipotesiskan :  
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H3 : Diduga bahwa disiplin kerja secara parsial berpengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan PT. Gala Karya. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hidayat dan Taufiq 

(2012) dengan tema pengaruh lingkungan kerja dan disiplin kerja serta motivasi 

kerja terhadap kinerja karyawan perusahaan daerah air minum Kabupaten 

Lumajang, yang menghasilkan bahwa ada pengaruh positif dari variabel 

lingkungan kerja dan disiplin kerja serta motivasi kerja secara simultan 

terhadap kinerja karyawan. Dari uraian tersebut, maka dapat dihipotesiskan : 

H4 : Diduga bahwa lingkungan kerja dan motivasi kerja serta disiplin kerja 

secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan PT. Gala Karya. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sidanti (2015) 

dengan tema pengaruh lingkungan kerja, disiplin kerja dan motivasi kerja 

terhadap kinerja pegawai negeri sipil di sekretariat DPRD Kabupaten Madiun, 

yang menghasilkan bahwa variabel disiplin kerja mempunyai pengaruh paling 

dominan terhadap kinerja karyawan. Dari uraian tersebut, maka dapat 

dihipotesiskan : 

H5 : Diduga bahwa disiplin kerja berpengaruh paling kuat terhadap kinerja 

karyawan PT. Gala Karya. 

 


