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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap perusahaan pasti memiliki sebuah produk baik berupa barang 

maupun jasa yang dihasilkan, hal ini tidak lepas dari peran sumber daya 

manusia yang bekerja di perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, peran sumber 

daya manusia sangat penting bagi sebuah perusahaan karena sumber daya 

manusia bertugas sebagai perancana, pengawasan dan pelaku dalam kegiatan 

usaha tersebut. Sedarmayati (2009) menjelaskan pengertian sumber daya 

manusia sebagai seni untuk merencanakan, mengorganisasikan, 

mengarahkan, mengawasi kegiatan sumber daya manusia atau pegawai, 

dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Perusahaan yang memiliki sumber 

daya yang handal sejatinya memiliki keuntungan untuk dapat memperoleh 

hasil yang lebih maksimal.  

Dalam proses kegiatan usaha, karyawan yang diberikan tanggung jawab 

kerja oleh perusahaannya akan menghasilkan outcome yang disebut sebagai 

kinerja. Menurut Bernardin dan Russel dalam Rivai (2009) menyatakan 

bahwa kinerja merupakan catatan outcome yang dihasilkan dari fungsi 

pegawai tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama periode waktu tertentu. 

Fungsi kinerja sangat penting untuk mengukur kualitas karyawan di sebuah 

perusahaan. Jika pemilik usaha atau karyawan yang memiliki jabatan tinggi 

diperusahaan mengabaikan tingkat kinerja karyawannya hingga keadaaanya 
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menjadi sangat buruk akan berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan. 

Maka dari itu, perusahaan dituntut untuk aktif dalam mengelola karyawan dan 

mengawasi kinerjanya. 

Kinerja merupakan permasalahan yang membutuhkan perhatian khusus 

dari perusahaan, hal ini dikarenakan oleh banyaknya variabel yang diperlukan 

dalam peningkatan kinerja serta evaluasi yang berkelanjutan. Bangun (2012) 

menyatakan bahwa, kinerja merupakan variabel tidak bebas yang dipengaruhi 

oleh banyak faktor yang mempunyai arti dalam penyampaian tujuan 

organisasi. Adapun tiga faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan menurut 

Gibson (2012), dua diantaranya adalah faktor organisasi, yaitu lingkungan 

kerja dan faktor psikologi, salah satunya adalah kepuasan kerja. 

Menurut Sedarmayati (2009), lingkungan kerja merupakan keseluruhan 

alat perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya di mana 

seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai 

perseorangan maupun sebagai kelompok. Dari pendapat tersebut, lingkungan 

kerja dapat diartikan sebagai tempat terjadinya proses kerja, dimana 

karyawan melakukan segala aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaanya.  

Sedarmayanti (2009) mengelompokkan lingkungan kerja menjadi dua 

yaitu lingkungan fisik dan non-fisik. Lingkungan fisik yaitu lingkungan yang 

mencakup segala komponen fisik yang ada di sekitar tempat kerja, sedangkan 

lingkungan non-fisik terkait dengan hubungan antar individu di ruang lingkup 

perusahaan/organisasi, keduanya berfungsi sebagai penunjang dalam setiap 

kegiatan di perusahaan. Meskipun lingkungan kerja hanyalah sebagai 
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penunjang, namun lingkungan kerja memiliki pengaruh langsung maupun 

tidak langsung terhadap karyawan yang sedang menjalankan tanggung jawab 

kerja serta proses usaha. 

Lingkungan yang baik akan membuat karyawan merasa nyaman dalam 

bekerja. Lingkungan kerja yang baik adalah yang aman, tenteram, bersih, 

tidak bising, terang dan bebas dari segala macam ancaman dan gangguan 

yang dapat menghambat karyawan untuk bekerja secara optimal, sehingga 

dapat berdampak pada meningkatnya kinerja karyawan tersebut. Menurut 

Sedarmayanti (2009), lingkungan kerja dikatakan baik atau sesuai apabila 

manusia dapat melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, aman, dan 

nyaman. 

Menurut Render & Heizer (2010), lingkungan kerja merupakan 

lingkungan fisik tempat karyawan bekerja yang mempengaruhi kinerja, 

keamanan dan mutu kehidupan kerja mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

dengan adanya kondisi lingkungan yang mendukung dapat meningkatkan 

kinerja karyawan, hal ini mungkin dikarenakan oleh lingkungan kerja yang 

sedikit banyaknya dapat mempengaruhi kondisi fisik maupun psikologi 

karyawan. teori ini disimpulkan dari pendapat Robbins (2012), bahwa 

pegawai akan bekerja secara maksimal apabila lingkungan kerja nyaman dan 

mendukung karena pegawai merasa puas dengan lingkungan kerja yang ada. 

Kepuasan kerja adalah hal yang menyangkut rasa senang maupun tidak 

senang terhadap pekerjaan yang dibebankan terhadapnya. Bangun (2012) 

menjelaskan, kepuasan kerja adalah cara karyawan untuk merasakan 
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pekerjaannya. Seorang karyawan dapat menentukan pekerjaannya 

menguntungkan ataupun merugikan bagi dirinya melalui presepsi mereka, 

tergantung apakah pekerjaannya memberikan kepuasan atau ketidakpuasan. 

Dengan terciptanya perasaan puas di dalam diri karyawan akan mendorong 

semangat mereka untuk bekerja secara maksimal. Kondisi ini tentunya tidak 

datang dengan sendirinya, perlu upaya dari perusahaan agar dapat 

merangsang munculnya kepuasan kerja. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan perusahaan adalam menciptakan 

lingkungan kerja yang baik. Odger dalam Annisa (2012), mengungkapkan 

definisi lingkungan yang ergonomik, sebagai ilmu terapan yang mempelajari 

hal-hal yang berkaitan dengan tingkat kenyamanan, efisiensi, dan 

kenyamanan dalam mendesain tempat kerja demi memuaskan kebutuhan fisik 

dan psikologis karyawan. 

Hubungan antara lingkungan kerja, kepuasan kerja dan kinerja 

sebelumnya telah diteliti oleh Rohim (2018) dalam penelitiannya yang 

berjudul “Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja” 

studi kasus pada Pabrik Gula Djombang. Hasil penelitiannya menunjukkan 

adanya pengaruh antara lingkungan kerja terhadap kinerja secara tidak 

langsung, yaitu melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening 

(mediasi). Hal ini berbeda dengan hasil pada penelitian yang dilakukan oleh 

Untung (2017) dengan judul serupa studi kasus pada karyawan bagian 

weaving PT. Primatexco Indonesia. Dalam hasil penelitiannya menunjukkan 
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bahwa kepuasan kerja tidak memediasi pengaruh antara lingkungan kerja 

dengan kinerja. 

Penelitian ini dilakukan di UD. Bintang Shaela yang merupakan 

perusahaan manufaktur yang memproduksi bantal, guling dan kasur. Selain 

itu perusahaan ini juga memiliki produk tikar yang diproduksi dari bahan sisa 

dari produk utama. Penjualan produk dari perusahaan ini bahkan telah sampai 

wilayah Malaysia dan India. Oleh sebab itu perusahaan memiliki target 

pengolahan dan produksi yang tinggi agar dapat memenuhi permintaan 

konsumennya. Meski demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa 

realisasi kinerja karyawan dalam mengasilkan produk seringkali tidak sesuai 

dengan target yang telah ditentukan. Salah satunya adalah produksi bantal 

yang dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini: 

Tabel 1.1 Data Produksi Bantal UD. Bintang Shaela Juli 2018 - Januari 

2019 

Waktu 
Target 

(unit) 

Realisasi 

(unit) 

Deviasi 

Unit % 

Juli 7.000 6.700 300 4,3 

Agustus 8.000 8.000 0 0 

September 11.500 11.235 265 2,3 

Oktober 10.000 9.500 500 5 

November 7.000 6.500 500 7,1 

Desember 7.500 7.025 475 6,3 

Januari 11.000 11.080 (+) 80 (+) 0,7 

Total 62.000 60.040 1960 3,16 

Sumber : UD.Bintang Shaela 

Dalam data produksi di bulan Juli 2018 – Januari 2019 yang tercantum 

diatas dapat dilihat bahwa realisasi produksi bantal di UD. Bintang Shaela 

seringkali tidak sesuai dengan target yang ditentukan oleh perusahaan. Nilai 
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deviasi atau penyimpangan tertinggi berada di bulan Oktober dan November 

2018 yaitu sebesar 500 unit. Hanya di bulan Agustus 2018 dan Januari 2019 

perusahaan mampu mencapai target produksi. Hal ini cukup mengganggu 

perusahaan dalam memenuhi pesanan yang diterima. Perusahaan kerap 

menerima keluhan mengenai terlambatnya pesanan dikirim dikarenakan 

jumlah pesanan belum terpenuhi. Selain itu, cukup banyak pula kualitas 

produk yang tidak sesuai standar perusahaan yang akhirnya memerlukan 

modifikasi dan penyempurnaan ulang. Untuk itu perlu adanya peningkatan 

kinerja karyawanpada UD. Bintang Shaela agar aktivitas usaha dapat berjalan 

lebih lancar dan maksimal. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan penelitian 

terdahulu yang pernah dilakukan menyangkut hubungan antar variabel 

Lingkungan Kerja, Kinerja Karyawan dan Kepuasan kerja (sebagai mediasi), 

terdapat perbedaan hasil yang dicapai, penelitian ini mencoba untuk mengkaji 

ulang dan memperdalam pengaruh antar variabel diatas. Dari latar belakang 

yang telah di uraikan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada 

karyawan di UD. Bintang Shaela dengan judul: “PENGARUH 

LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN 

KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING” (Studi pada 

karyawan UD. Bintang Shaela).  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka 

permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah. 
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1. Bagaimana Lingkungan Kerja, Kepuasan Kerja dan Kinerja karyawan 

di UD. Bintang Shaela? 

2. Apakah Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja 

karyawan  UD. Bintang Shaela? 

3. Apakah Kepuasan Kerja berpengaruh terhadap Kinerja karyawan UD. 

Bintang Shaela? 

4. Apakah Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap Kinerja karyawan UD. 

Bintang Shaela? 

5. Apakah Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap Kinerja karyawan di 

UD. Bintang Shaela dengan Kepuasan Kerja sebagai variabel 

intervening? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis Lingkungan Kerja, Kepuasan Kerja dan Kinerja 

karyawan di UD. Bintang Shaela. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan 

Kerja karyawan di UD. Bintang Shaela. 

3. Untuk menganalisis pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja 

karyawan UD. Bintang Shaela. 

4. Untuk menganalisis pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja 

karyawan di UD. Bintang Shaela. 
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5. Untuk menganalisis pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja 

karyawan di UD. Bintang Shaela dengan Kepuasan Kerja sebagai 

variabel intervening. 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan tercapainya tujuan-tujuan tersebut, maka penelitian ini 

diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi di UD. 

Bintang Shaela dalam meningkatkan kinerja karyawannya dan 

menjelaskan pentingnya Lingkungan Kerja dan Kepuasan Kerja. 

2. Bagi teoritis 

Menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan 

teori yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima kedalam 

penelitian yang sebenarnya. 

E. Batasan Masalah 

Untuk lebih memfokuskan tujuan dari penelitian ini, maka peneliti 

membatasi masalah pada subjek dan objek penelitian Subjek penelitian ini 

yaitu karyawan UD. Bintang Shaela dibatasi pada karyawan bagian produksi. 

Sedangkan pada objeknya juga dibatasi pada indikator tiap variabel. Indikator 

kinerja karyawan mengacu pada Dharma (2014), yaitu kuantitas produk, 

kualitas produk dan ketepatan waktu penyelesaian produk. Indikator 

lingkungan kerja mengacu pada Sedarmayanti (2011), yaitu penerangan, suhu 

udara, suara bising, penggunaan warna, ruang gerak dan keamanan. Indikator 
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kepuasan kerja mengacu pada Sowmya dan Panchanatam (2011), yaitu gaji, 

aspek organisasi, perilaku atasan, pekerjaan dan kondisi kerja, serta perilaku 

rekan kerja. 


