
 

8 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian-penelitian yang menyangkut pengaruh Lingkungan Kerja 

dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan antara lain:  

1. Penelitian oleh Aditya Nur Pratama (2016) yang berjudul Pengaruh 

Lingkungan Kerja, dan Disiplin kerja terhadap Kinerja Karyawan di  

PT. Razer Brothers di wilayah Jabodetabek Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa lingkungan kerja, dan Dsisiplin kerja berpengaruh 

signifikan dan positif, baik secara parsial maupun secara simultan 

terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan 

bahwa lingkungan kerja merupakan variabel yang berpengaruh 

dominan terhadap kinerja karyawan di PT. Razer Brothers. 

2. Penelitian oleh Arta Adi Kusuma (2013) yang berjudul  Pengaruh 

Motivasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Hotel 

Muria Semarang. Hasil penelitian menyatakan bahwa baik secara 

parsial maupun simultan motivasi dan disiplin kerja memiliki pengaruh 

yang signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan Hotel Muria 

Semarang. 

3. Penelitian Regina Aditya Reza (2010) yang berjudul  Pengaruh gaya 

Kepemimpinan, Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan PT Sinar Sentosa Perkasa Banjarnegara Hasil penelitian 
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menyatakan Gaya kepemimpinan, Motivasi dan Disiplin kerja memiliki 

pengaruh positif  terhadap kinerja karyawan PT Sinar Sentosa Perkasa 

Banjarnegara. 

 

B. Landasan Teori 

1. Kinerja Karyawan 

Kinerja adalah hasil-hasil fungsi pekerjaan seseorang atau 

sekelompok dalam suatu periode waktu tertentu yang 

merefleksikan seberapa baik seseorang atau kelompok tersebut 

memenuhi persyaratan sebuah pekerjaan dalam usaha pencapaian 

tujuan organisasi (Bernardin dan Russell, 2002). Menurut As’ad 

(2004) kinerja adalah hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran 

yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. Meningkatnya 

kinerja perorangan (individual performance) maka kemungkinan 

besar juga akan meningkatkan kinerja perusahaan (coorporate 

performance) karena keduanya mempunyai hubungan yang erat. 

Mangkuprawira dan Hubeis (2007) mengatakan bahwa kinerja 

adalah hasil proses pekerjaan tertentu secara terencana pada waktu 

dan tempat dari pegawai serta organisasi bersangkutan. Sedangkan 

menurut Rivai (2010) kinerja merupakan perilaku nyata yang 

ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan 

oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan. Ukuran 

kinerja dapat dilihat dari sisi jumlah dan mutu tertentu sesuai 
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dengan standar organisasi perusahaan. Mangkunegara (2010) 

berpendapat bahwa kinerja karyawan adalah 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, dapat disimpulkan bahwa 

kinerja adalah hasil kerja seseorang atau sekelompok orang dalam 

suatu organisasi atau perusahaan secara kualitas dan kuantitas pada 

periode tertentu yang merefleksikan seberapa baik seseorang atau 

kelompok tersebut memenuhi persyaratan sebuah pekerjaan dalam 

usaha pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. 

a. Indikator Kinerja Karyawan  

Menurut Bernardin dan Russell (2002), indikator yang 

digunakan untuk mengukur kinerja karyawan ada empat, yaitu:  

1)  Kualitas kerja  

Kualitas kerja yang dimaksud adalah pekerjaan yang 

karyawan lakukan sesuai dengan standar kerja yang ada, tepat 

waktu, dan akurat.  

2)  Kuantitas kerja  

Kuantitas kerja yaitu target kerja yang telah ditetapkan dan 

berhasil dicapai oleh karyawan, serta volume pekerjaan yang 

karyawan lakukaan telah sesuai dengan harapan atasan.  
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3) Pengetahuan  

Pengetahuan yaitu kemampuan karyawan memahami tugas-

tugas yang berkaitan dengan pekerjaan, serta kemampuan 

menyelsaikan pekerjaan yang ditugaskan oleh atasan. 

4) Kerjasama  

Karyawan mampu bekerjasama dengan baik dengan rekan 

kerja, karyawan bersikap positif terhadap setiap pekerjaan tim, 

dan karyawan bersedia membantu anggota tim kerja dalam 

menyelesaikan pekerjaan. 

 

b. Faktor yang Memengaruhi Kinerja  

Suprihatiningrum (2012) menyebutkan bahwa terdapat 

banyak faktor yang dapat memengaruhi kinerja antara lain:  

1)  Motivasi  

Karami et al (2013) mengatakan bahwa motivasi berasal 

dari bahasa Latin move yang berarti pergerakan atau 

menggerakkan. Menurut Cong dan Van (2013) motivasi pada 

dasarnya adalah apa yang mendorong seseorang untuk bekerja 

dengan cara tertentu dan dengan sejumlah usaha yang diberikan. 

Motivasi dapat berupa motivasi intrinsik dan ekstrinsik. 

Motivasi yang bersifat intrinsik adalah ketika sifat pekerjaan itu 

sendiri yang membuat seseorang termotivasi, bukan karena 

adanya rangsangan lain seperti status ataupun uang, dapat juga 
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dikatakan seorang yang sedang melakukan hobinya. Sedangkan 

motivasi ekstrinsik adalah ketika faktor-faktor diluar pekerjaan 

tersebut menjadi faktor utama yang membuat seorang 

termotivasi. 

2) Kepuasan kerja  

Kepuasan kerja adalah suatu perasaan positif tentang 

pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari evaluasi 

karateristiknya. Kepuasan kerja yang tinggi akan membuat 

karyawan semakin meningkatkan komitmen dan rasa tenang 

dalam bekerja sehingga akan meningkatkan kinerjanya.  

3)  Tingkat stres  

Stres merupakan suatu kondisi internal yang terjadi 

dengan ditandai gangguan fisik, lingkungan, dan situasi sosial 

yang berpotensi pada kondisi yang tidak baik.  

4)  Kondisi fisik pekerjaan  

Suatu perusahaan perlu memikirkan bagaimana 

menciptakan lingkungan kerja yang baik dan menyenangkan 

bagi karyawannya karena lingkungan kerja diduga memiliki 

pengaruh yang kuat dengan kinerja karyawan. Lingkungan kerja 

yang baik tidak hanya dapat memuaskan karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya tetapi juga berpengaruh dalam 

meningkatkan kinerja karyawan.  
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5) Desain pekerjaan  

Desain pekerjaan merupakan proses penentuan tugas yang 

akan dilaksanakan, metode yang digunakan untuk melaksanakan 

tugas, dan bagaimana pekerjaan berhubungan dengan pekerjaan 

lainnya di dalam organisasi (Simamora 2006). 

Sedangkan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja 

karyawan menurut Sutrisno (2010) antar lain yaitu: 

1) Efektivitas dan Efisiensi  

Dalam hubungannya dengan kinerja organisasi, maka 

ukuran baikburuknya kinerja diukur oleh efektivitas dan 

efisiensi. Masalahnya adalah bagaimana proses terjadinya 

efisiensi dan efektivitas organisasi. Dikatakan efektif bila 

mencapai tujuan, dikatakan efisien bila hal itu memuaskan 

sebagai pendorong mencapai tujuan.  

2) Otoritas dan Tanggung jawab  

Dalam organisasi yang baik, wewenang dan tanggung 

jawab telah didelegasikan dengan baik, tanpa adanya tumpang 

tindih tugas. Masing-masing karyawan yang ada dalam 

organisasi mengetahui apa yang menjadi haknya dan tanggung 

jawabnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kejelasan 

wewenang dan tanggung jawab setiap orang dalam suatu 

organisasi akan mendukung kinerja karyawan tersebut.  
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3) Disiplin  

Secara umum, disiplin menunjukkan suatu kondisi atau 

sikap hormat yang ada pada diri karyawan terhadap peraturan 

dan ketetapan perusahaan. Masalah disiplin karyawan yang ada 

di dalam organisasi baik atasan maupun bawahan akan 

memberikan corak terhadap kinerja organisasi. Kinerja 

organisasi akan tercapai apabila kinerja individu maupun 

kelompok ditingkatkan.  

4) Inisiatif  

Inisiatif seseorang berkaitan dengan daya pikir, 

kreativitas dalam bentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang 

berkaitan dengan tujuan organisasi. Dengan perkataan lain, 

inisiatif karyawan yang ada di dalam organisasi merupakan daya 

dorong kemajuan yang akhirnya akan memengaruhi kinerja. 

2. Lingkungan Kerja  

Lingkungan kerja adalah sesuatu yang ada di sekitar para 

pekerja dan yang memengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-

tugas yang dibebankan (Nitisemito, 1992). Perusahaan hendaknya 

dapat mencerminkan kondisi yang mendukung kerjasama antara 

tingkat atasan, bawahan maupun yang memiliki status jabatan yang 

sama di perusahaan. Kondisi yang hendaknya diciptakan adalah 

suasana kekeluargaan, komunikasi yang baik dan pengendalian 

diri. Lingkungan kerja dapat diartikan sebagai kekuatan-kekuatan 
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yang memengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung 

terhadap kinerja organisasi atau perusahaan (Terry, 2006).  

Schultz & Schultz (2006) mengartikan lingkungan kerja 

sebagai suatu kondisi yang berkaitan dengan ciri-ciri tempat 

bekerja terhadap perilaku dan sikap karyawan dimana hal tersebut 

berhubungan dengan terjadinya perubahan-perubahan psikologis 

karena hal-hal yang dialami dalam pekerjaannya atau dalam 

keadaan tertentu yang harus terus diperhatikan oleh organisasi 

yang mencakup kebosanan kerja, pekerjaan yang monoton dan 

kelelahan. Sedangkan Sedarmayati (2009) memberikan pendapat 

bahwa lingkungan kerja adalah sebagai keseluruhan alat perkakas 

dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitar dimana seseorang 

bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai 

perseorangan maupun sebagai kelompok.  

Berdasarkan beberapa definisi menurut ahli yang telah 

disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan 

kerja adalah segala sesuatu yang berada di sekitar tempat kerja 

karyawan, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik yang dapat 

mendukung kinerja seorang karyawan dalam menjalankan tugas-

tugas yang dibebankan kepadanya. Ruang kerja yang bersih, 

nyaman, dan kondusif diharapkan akan mendukung kinerja seorang 

karyawan. Selain lingkungan kerja fisik, lingkungan kerja non-fisik 
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berupa hubungan sosial dengan rekan kerja dan atasan juga 

memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan dalam perusahaan. 

a. Indikator Lingkungan Kerja  

Indiktor lingkungan kerja yang dikemukakan oleh Nitisemito 

(1992) yaitu sebagai berikut:  

1) Suasana kerja  

Suasana kerja adalah kondisi yang ada disekitar karyawan 

yang sedang melakukan pekerjaan yang dapat mempengaruhi 

pelaksanaan pekerjaan itu sendiri. Suasana kerja ini akan 

meliputi tempat kerja, fasilitas dan alat bantu pekerjaan, 

kebersihan, pencahayaan, ketenangan termasuk juga hubungan 

kerja antara orang-orang yang ada ditempat tersebut (Saydam, 

1996).  

2) Hubungan dengan rekan kerja  

Hubungan dengan rekan kerja yaitu hubungan dengan rekan 

kerja harmonis dan tanpa ada saling intrik diantara sesama rekan 

sekerja. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi karyawan 

tetap tinggal dalam satu organisasi adalah adanya hubungan 

yang harmonis diantara rekan kerja.  

3)  Hubungan antar bawahan dengan pimpinan  

Hubungan antara karyawan dengan pimpinan yaitu 

hubungan dengan karyawan yang baik dan harmonis dengan 

pimpinan tempat kerja. Hubungan yang baik dan harmonis 
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dengan pimpinan tempat kerja merupakan faktor penting yang 

dapat memengaruhi kinerja karyawan.  

4)  Tersedianya fasilitas kerja  

Hal ini dimaksudkan bahwa peralatan yang digunakan 

untuk mendukung kelancaran kerja lengkap/mutakhir. 

Tersedianya fasilitas kerja yang lengkap, walaupun tidak baru 

merupakan salah satu penunjang proses dalam bekerja. 

b. Faktor yang Dipengaruhi Oleh Lingkungan Kerja  

Soetjipto (2004) merumuskan beberapa pengaruh atau 

dampak dari lingkungan kerja antara lain:  

1) Kenyamanan karyawan  

Kenyamanan dalam bekerja biasanya akan berdampak pada 

kualitas kerja seseorang. Oleh karena itu, kenyamanan 

karyawan diterima dengan baik dalam artia lingkungan kerja 

mendukung, maka karyawan akan maksimal dalam bekerja.  

2) Perilaku karyawan  

Perilaku kerja adalah dimana orang-orang di tempat kerja 

dapat mengaktualisasikan dirinya melalui sikap dalam bekerja. 

Sikap yang diambil oleh karyawan untuk menentukan apa yang 

akan mereka lakukan di lingkungan tempat kerja mereka. 

Lingkungan kerja yang aman, nyaman, bersih, dan memiliki 

tingkat gangguan yang minimum sangat disukai oleh 

karyawan. Ketika karyawan mendapati tempat kerja yang 
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kurang mendukung, perilaku karyawan saat di tempat kerja 

juga cenderung berubah. Misalnya dengan menurunnya 

kedisiplinan, tanggungjawab yang rendah, dan meningkatnya 

absensi. 

3) Kinerja karyawan  

Jika kondisi tempat kerja terjamin maka akan berdampak 

pada naiknya kinerja karyawan secara berkelanjutan. Kinerja 

karyawan menurun ketika perusahaan tidak memperhatikan 

fasilitas pendukung karyawannya dalam bekerja. Ketersediaan 

fasilitas dapat menyokong kinerja karyawan agar lebih baik. 

4)  Tingkat stres karyawan  

Lingkungan kerja yang tidak kondusif akan berpengaruh 

terhadap tingkat stres kerja karyawan. Ketika karyawan tidak 

dapat mengatasi stresnya dengan baik, bisa berakibat pada 

buruknya pelayanan karyawan. 

3. Disiplin Kerja      

Hasibuan (2004) berpendapat bahwa kedisiplinan adalah 

kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan 

perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku.  

Sedangkan Menurut Tohardi (2002) disiplin kerja 

merupakan perilaku seseorang yang sesuai dengan peraturan 

prosedur kerja yang ada. Disiplin kerja adalah suatu alat yang 

digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan 
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karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu 

perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan 

kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan 

perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku (Rivai, 

2004).  

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para 

ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah 

perilaku seseorang, kesadaran dan kesediaan seseorang dalam 

menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial 

yang berlaku. 

 

a. Indikator Disiplin Kerja  

Menurut Rivai (2005), disiplin kerja memilki lima indikator 

sebagai berikut:  

1) Kehadiran. Merupakan indikator dasar untuk mengukur 

kedisiplinan dan biasanya karyawan yang memiliki disiplin 

kerja rendah terbiasa terlambat dalam bekerja.  

2)  Ketaatan pada peraturan kerja. Karyawan yang taat pada 

peraturan kerja tidak akan melalaikan prosedur kerja dan akan 

selalu mengikuti pedoman kerja yang ditetapkan perusahaan.  

3)  Ketaatan pada standar kerja. Hal ini dapat dilihat dari besarnya 

tanggungjawab karyawan terhadap tugas yang diamanahkan 

kepadanya.  
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4)  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.  

5)  Bekerja etis. Beberapa karyawan mungkin melakukan tindakan 

yang tidak sopan ke pelanggan 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.  

b. Faktor yang Memengaruhi Disiplin Kerja  

Helmi (1996) merumuskan faktor-faktor yang 

memengaruhi disiplin kerja menjadi dua faktor, yaitu faktor 

kepribadian dan faktor lingkungan. 

1)  Faktor kepribadian  

Faktor yang penting dalam kepribadian seseorang adalah 

sistem nilai yang dianut. Sistem nilai yang dianut ini berkaitan 

langsung dengan disiplin. Sistem nilai akan terlihat dari sikap 

seseorang, dimana sikap ini diharapkan akan tercermin dalam 

perilaku. Menurut Kelman (1985) perubahan sikap mental 

dalam perilaku terdapat tiga tingkatan yaitu disiplin karena 

kepatuhan, disiplin karena identifikasi, dan disiplin karena 

internalisasi.    
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a)  Disiplin karena kepatuhan. Kepatuhan terhadap aturan-

aturan yang didasarkan atas dasar perasaan takut. Displin 

kerja dalam tingkatan ini dilakukan semata untuk 

mendapatkan reaksi positif dari pimpinan atau atasan yang 

memiliki wewenang. Sebaliknya, jika pengawas tidak ada 

di tempat disiplin kerja tidak akan tampak. Contohnya 

seorang pengendara motor akan memakai helm jika ada 

polisi saja.  

b)  Disiplin karena identifikasi. Kepatuhan terhadap aturan-

aturan didasarkan pada identifikasi adanya perasaan 

kekaguman pengahargaan pada pimpinan. Pemimpin yang 

kharismatik adalah figur yang dihormati, dihargai dan 

sebagai pusat identifikasi. Karyawan yang menunjukkan 

disiplin terhadap aturan-aturan organisasi karena kualitas 

profesionalnya yang tinggi di bidangnya, jika pusat 

identifikasi ini tidak ada maka disiplin kerja akan 

menurun.  

c)  Disiplin karena internalisasi. Disiplin kerja dalam tingkat 

ini terjadi karyawan punya sistem nilai pribadi yang 

menujukkan tinggi nilai-nilai kedisplinan. Dalam taraf ini, 

orang dikategorikan mempunyai disiplin diri. Misalnya: 

walaupun tidak ada polisi namun pengguna motor tetap 

memakai helm dan membawa sim.  
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2)   Faktor lingkungan  

Disiplin seseorang merupakan produk sosialisasi hasil 

interaksi dengan lingkungan, terutama lingkungan sosial. Oleh 

karena itu pembentukan disiplin tunduk pada kaidah-kaidah 

proses belajar. Disiplin kerja yang tinggi tidak muncul begitu 

saja tapi merupakan suatu proses belajar terus-menerus. Proses 

pembelajaran agar efektif maka lingkungan di sekitar harus 

kondusif dan nyaman. 

c. Faktor yang Dipengaruhi Oleh Disiplin Kerja  

Sutrisno (dalam Nimpuno, 2015) menyebutkan bahwa 

disiplin kerja merupakan salah satu faktor yang dapat 

memengaruhi kinerja pegawai. Disiplin kerja merupakan bentuk 

sikap mental dari dalam diri seorang pegawai yang menjadi salah 

satu faktor yang memengaruhi produktivitas kerja (Sedarmayanti, 

2001).  

Tu’u (2004) mengemukakan beberapa hal yang dapat 

dipengaruhi oleh disiplin antara lain yaitu: penataan kehidupan 

bersama, pembangunan kepribadian, melatih kepribadian, fungsi 

pemaksaan, fungsi hukuman, dan fungsi menciptakan.  
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C. Hipotesis Penelitian  

1. Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja  

Lingkungan kerja adalah sesuatu yang ada disekitar para 

pekerja dan yang memengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-

tugas yang dibebankan. Kondisi lingkungan kerja di Artomoro 

Eggtray yang masih belum baik memberikan pengaruh yang kurang 

baik pula terhadap kinerja karyawan, karyawan merasa kurang 

nyaman dengan kondisi lingkungan kerja yang ada saat ini. 

Kurangnya ketersediaan fasilitas kerja yang memadai maupun tempat 

kerja yang kurang kondusif cenderung menurunkan kinerja karyawan.  

Menurut Bambang (1991) lingkungan kerja merupakan salah 

satu faktor yang memengaruhi kinerja seorang pegawai. Seorang 

pegawai yang bekerja di lingkungan yang mendukung dia bekerja 

secara optimal akan menghasilkan kinerja yang baik, sebaliknya 

seorang pegawai yang bekerja dalam lingkungan yang tidak memadai 

dan tidak mendukung untuk bekerja secara optimal akan membuat 

pegawai yang bersangkutan menjadi malas, cepat lelah sehingga 

kinerja pegawai tersebut akan lelah.  

Kurangnya kordinasi serta dukungan sesama rekan kerja dan 

atasannya akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap 

kenyamanan karyawan di perusahaan. Ketidaknyamanan karyawan 

dalam bekerja karena lingkungan kerja yang tidak kondusif akan 

menyebabkan karyawan cenderung malas dan mudah lelah dalam 
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bekerja sehingga hal ini akan berdampak pada penurunan kinerja 

karyawan tersebut.  

Berdasarkan penelitian Pratama (2016), dan Kusuma (2013) 

menunjukkan hasil bahwa lingkungan kerja berpengaruh secara positif 

dan signifikan terhadap kinerja karyawan, hal ini menunjukkan bahwa 

jika lingkungan kerja semakin baik maka kinerja karyawan juga akan 

semakin baik. 

Berdasarkan uraian di atas, diajukan hipotesis pertama dalam 

penelitian ini yaitu:  

H1 : Lingkungan Kerja Berpengaruh Signifikan Secara Parsial 

Terhadap Kinerja Karyawan 

2. Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan  

Disiplin kerja adalah perilaku seseorang, kesadaran dan 

kesediaan seseorang dalam menaati peraturan perusahaan dan norma-

norma sosial yang berlaku. Disiplin kerja yang diterapkan oleh 

Artomoro Eggtray masih belum maksimal karena belum 

menggunakan standar yang baik sehingga karyawan cenderung 

melakukan tindakan indisipliner. Ketidakdisiplinan yang dilakukan 

karyawan Artomoro Eggtray menjadikan target-target yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan tidak dapat tercapai secara optimal. Mulai 

dari terjadinya keterlambatan karyawan dalam memulai pekerjaan 

hingga penyelesainnya serta bolos kerja. Hal ini mengindikasikan 
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belum optimalnya kinerja karyawan Artomoro Eggtray yang 

dipengaruhi oleh faktor disiplin kerja. 

Tingkat kedisiplinan karyawan tinggi dan baik akan berpengaruh 

terhadap pencapaian target-target yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. Ketika karyawan memiliki kesadaran dan kedisiplinan 

yang tinggi, maka tidak akan terjadi keterlambatan penanganan tugas 

yang harus diselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja 

karyawan dapat ditingkatkan dengan disiplin kerja yang tinggi. 

Berdasarkan hasil penelitian Pratama (2016) dan Reza (2010) 

menunjukkan bahwa disiplin kerja mempunyai pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap kinerja karyawan. hal ini menunjukkan bahwa 

jika disiplin kerja yang dimiliki karyawan semakin baik maka kinerja 

karyawan juga akan menjadi lebih baik. 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis kedua yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah:  

H2 : Disiplin Kerja Berpengaruh Signifikan Secara Parsial 

Terhadap Kinerja Karyawan 

3. Pengaruh Lingkungan Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja   

Karyawan  

Lingkungan kerja dan disiplin kerja sama-sama memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Lingkungan kerja yang buruk dan tidak kondusif serta tingkat 

kedisiplinan karyawan yang rendah menyebabkan target yang telah 
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ditetapkan oleh perusahaan tidak dapat tercapai sebagaimana yang 

diharapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa lingkungan kerja dan 

disiplin kerja berdampak atau menimbulkan pengaruh terhadap 

menurunnya kinerja karyawan di Artomoro Eggtray. 

Lingkungan kerja yang baik dan kondusif cenderung 

memberikan rasa nyaman kepada karyawan sehingga mereka akan 

terdorong untuk bekerja dengan baik pula. Karyawan yang terdorong 

untuk bekerja dengan baik di perusahaan maka akan berdampak pada 

peningkatan kinerja karyawan. Meskipun demikian, tingkat disiplin 

yang rendah akan memicu tindakan indisipliner dari karyawan 

sehingga karyawan akan bekerja sesuka hati mereka tanpa 

mempedulikan target-target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Lingkungan kerja yang baik tanpa didukung disiplin kerja yang baik 

maka akan cenderung menghasilkan kinerja yang kurang maksimal. 

Lingkungan kerja yang buruk dan tidak mendukung di tempat 

bekerja kerap kali menimbulkan masalah terutama kurang nyamannya 

karyawan dalam bekerja. Kurang nyamannya karyawan dalam bekerja 

cenderung akan menurunkan keinginan karyawan untuk bekerja 

sehingga akan berdampak pada penurunan kinerja karyawan. Namun 

demikian, tingkat disiplin karyawan yang baik akan membantu 

karyawan mencapai target-target yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. Karyawan dengan tingkat disiplin yang tinggi kerap 

menghasilkan kinerja yang baik dan tinggi pula. Artinya, tingkat 
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disiplin yang tinggi tanpa di dukung oleh lingkungan kerja yang baik 

belum mampu meningkatkan kinerja karyawan di perusahaan 

sehingga perlu adanya dukungan antara keduanya.  

Sebaliknya, ketika perusahaan memiliki lingkungan kerja yang 

nyaman dan kondusif serta tingkat kedisiplinan yang tinggi maka 

karyawan akan terdorong untuk bekerja secara optimal dan 

menyelesaikan target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Target 

untuk mencapai omset maksimum akan mampu tercapai dengan baik. 

Dengan demikian, lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif serta 

disiplin kerja yang tinggi akan membuat kinerja karyawan menjadi 

lebih optimal. 

Hasil penelitian oleh Pratama (2016) menunjukkan bahwa 

lingkungan kerja dan dsisiplin kerja berpengaruh signifikan dan 

positif, baik secara simultan terhadap kinerja karyawan. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel lingkungan kerja dan disiplin kerja yang 

semakin baik maka akan berdampak pada semakin baik juga kinerja 

karyawan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis ketiga dalam 

penelitian ini adalah:  

H3 : Lingkungan Kerja dan Disiplin Kerja Berpengaruh 

Signifikan Secara Simultan Terhadap Kinerja Karyawan 
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4. Variabel Yang Berpengaruh Dominan 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 

berdampak terhadap menurunnya kinerja karyawan Artomoro 

Eggtray. 

Lingkungan kerja yang buruk dan tidak mendukung di tempat 

bekerja sering kali menimbulkan masalah terutama kurang nyamannya 

karyawan dalam bekerja. Kurang nyamannya karyawan dalam bekerja 

cenderung akan menurunkan keinginan karyawan untuk bekerja 

sehingga akan berdampak pada penurunan kinerja karyawan. 

Sebaliknya, ketika perusahaan memiliki lingkungan kerja yang 

nyaman dan kondusif serta tingkat kedisiplinan yang tinggi maka 

karyawan akan terdorong untuk bekerja secara optimal dan 

menyelesaikan target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Berdasarkan hasil penelitian Pratama (2016) menunjukkan 

bahwa lingkungan kerja merupakan variabel yang berpengaruh 

dominan terhadap kinerja karyawan di PT. Razer Brothers. 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis ketempat dalam penelitian 

ini adalah:  

H4 : Lingkungan Kerja Merupakan Variabel yang Berpengaruh 

Dominan Terhadap Kinerja Karyawan 
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D. Kerangka Penelitian  

 Kinerja pegawai sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dapat dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Faktor yang 

dapat mempengaruhi kinerja adalah lingkungan kerja dan disiplin kerja. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disusun kerangka berpikir sebagai 

berikut :  

 

 

Gambar 2.1 kerangka pikir dalam penelitian ini menunjukan 

pengaruh variabel independen yaitu lingkungan kerja (X1) dan disiplin 

kerja (X2) tehadap variabel dependen yaitu kinerja karyawan (Y). 

Lingkungan  kerja yang baik dan kondusif dapat memberikan rasa nyaman 

kepada karyawan hal ini akan mendorong karyawan bekrja secara optimal. 

Sedangkan disiplin kerja yang tinggi akan mendorong karyawan dalam 

menyelsaikan target pekrjaan yang telah di tetapkan. Dengan demikian 

apabila lingkungan kerja baik dan disiplin kerja tinggi akan berdampak 

pada peningkatan kinerja karyawan. 

Disiplin kerja 

(X2) 
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Gambar 2.1. Kerangka penelitian 
 


