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BAB II 

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Kinerja Karyawan 

a. Pengertian Kinerja Karyawan 

Menurut Mangkunegara (2005: 67) kinerja ialah hasil kerja baik secara 

kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melakukan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Maksudnya yaitu kinerja diartikan kesediaan seseorang atau kelompok orang 

untuk melakukan suatu kegiatan, dan menyempurnakannya sesuai tanggung 

jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.  

b. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan 

Kinerja karyawan dipengaruhi oleh berbagai faktor (Gibson, et all, 

1995:375), antara lain:  

1) Faktor individu, yaitu kemampuan dan keterampilan (mental dan 

fisik), latar belakang (pengalaman, keluarga, dst), dan demografis 

(umur, asal usul, dll). 

2) Faktor organisasi, adalah sumber daya, kepemimpinan, imbalan     

(kompensasi), struktur organisasi, dan diskripsi pekerjaan (job 

description). 

3) Faktor psikologis, ialah persepsi, sikap, kepribadian, pola belajar, 

dan motivasi.  
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c. Indikator Kinerja Karyawan 

Menurut Mangkunegara (2009:75) untuk kinerja karyawan bisa diukur 

dengan beberapa indikator-indikator adalah sebagai berikut: 

1) Kualitas kerja adalah seberapa baik seorang karyawan mengerjakan apa 

yang sebenarnya dikerjakan. 

2) Kuantitas kerja adalah seberapa lama seorang pegawai bekerja dalam satu 

harinya. Kuantitas kerja ini dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap 

pegawai itu masing-masing. 

3) Ketepatan waktu dalam bekerja menjadi salah satu sarana untuk mengukur 

tingkat kinerja yang telah dicapai oleh seorang pegawai. 

2. Lingkungan Kerja 

a. Pengertian Lingkungan Kerja  

Menurut Sedarmayanti (2001:21) lingkungan kerja adalah keseluruhan 

alat perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya dimana 

seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai 

perseorangan maupun sebagai kelompok 

Menurut Sutrisno (2009: 118) Lingkungan kerja adalah keseluruhan 

sarana dan prasarana kerja yang ada disekitar karyawan yang sedang 

melakukan pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan. 

Lingkungan kerja merupakan kondisi dari segala sesuatu yang terdapat di 

sekitar tempat bekerja karyawan yang mampu memberikan pengaruh bagi 

dirinya dalam melaksanakan pekerjaannya. Menurut Yasa & Utama (2014: 

33). Lingkungan kerja sebagai sumber informasi dan tempat melakukan 
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aktifitas, maka kondisi lingkungan kerja yang baik harus dicapai agar 

karyawan merasa betah dan nyaman di dalam ruangan untuk menyelesaikan 

pekerjaan sehingga dapat efisiensi yang tinggi. 

b. Jenis-Jenis Lingkungan Kerja  

Jenis-jenis Lingkungan Kerja menurut Robbins (2002:36) membagi 

lingkungan kerja menjadi dua jenis, yaitu lingkungan kerja fisik dan non fisik. 

1) Lingkungan Kerja Fisik 

Lingkungan kerja fisik adalah semua yang terdapat disekitar 

tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 

a. Suhu adalah suatu variabel dimana terdapat perbedaan 

individual yang besar.  

b. Kebisingan adalah suara yang menunjukkan bahwa suara-suara 

yang konstan atau dapat diramalkan. 

c. Penerangan adalah pencahayaan yang ada pada ruangan yang 

gelap dan samar dan apabila pencahayaan kurang maka 

menyebabkan ketegangan pada mata. 

d. Mutu Udara adalah banyaknya udara yang ada di ruangan 

karena jika menghirup udara yang tercemar membawa efek 

yang merugikan pada kesehatan pribadi.  

e. Tata ruang kerja adalah Ruang kerja sangat mempengaruhi 

kinerja karyawan. Ruang kerja yang sempit dan membuat 

pegawai sulit bergerak akan menghasilkan prestasi kerja yang 
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lebih rendah jika dibandingkan dengan karyawan yang 

memiliki ruang kerja yang luas. 

2) Lingkungan Kerja Non Fisik 

Untuk menciptakan hubungan-hubungan yang harmonis dan 

efektif, pimpinan perlu :  

a) Meluangkan waktu untuk mempelajari aspirasi-aspirasi emosi 

pegawai dan bagaimana mereka berhubungan dengan tim kerja. 

b) Menciptakan suasana yang meningkatkatkan kreativitas. Manfaat 

Lingkungan Kerja 

c. Indikator-indikator lingkungan kerja  

Adapun indikator lingkungan kerja menurut Sedarmayanti (2001: 

46) adalah:  

1) Penerangan adalah  

Penerangan yang baik dapat memberikan kepuasan dalam bekerja 

dan tentunya akan meningkatkan produktivitas, selanjutnya penerangan 

yang tidak baik dapat memberikan ketidakpuasan dalam bekerja dan 

tingkat kinerja menurun. 

2) Suhu Udara 

Suhu udara dalam ruangan kerja merupakan salah satu faktor 

yang harus diperhatikan oleh manajemen perusahaan agar karyawan 

dapat bekerja dengan menggunakan seluruh kemampuan sehingga 

menciptakan hasil yang optimal. 
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3) Tata Ruang Kerja 

Tata ruang kerja dapat mencegah timbulnya gangguan keamanan 

dan keselamatan kerja bagi semua karyawan yang bekerja di dalamnya.  

4) Keamanan Kerja 

Penunjang yang mendukung terciptanya suasana kerja yang 

aman, baik berupa materil maupun nonmateril. 

5) Hubungan Dengan Karyawan 

Hubungan yang harmonis baik dengan sesama karyawan, mampu 

berkomunikasi dalam sebuah team kerja dan bersikap ramah. 

3. Kompensasi 

a. Pengertian Kompensasi 

Menurut Daft (2000:536) kompensasi mengacu kepada semua bentuk 

balas jasa uang dan semua barang atau komoditas yang digunakan sebagai 

balas jasa uang kepada karyawan. Menurut Hasibuan(2003:118)  Kompensasi 

adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak 

langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan 

kepada perusahaan. Menurut Garry Dessler dalam Subekhi (2012: 175) 

kompensasi karyawan adalah setiap bentuk pembayaran atau imbalan yang 

diberikan kepada karyawan  dan timbul dari dipekerjakannya karyawan itu.  

b. Jenis-Jenis Kompensasi 

Menurut Garry Dessler (2009) kompensasi mempunyai tiga komponen 

sebagai berikut: 
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1) Pembayaran uang secara langsung (direct financial payment) dalam 

bentuk gaji, dan intensif atau bonus/komisi. 

2) Pembayaran tidak langsung (indirect payment) dalam bentuk tunjangan 

dan asuransi. 

3) Ganjaran non finansial (non financial rewards) seperti jam kerja yang 

luwes dan kantor yang bergengsi 

c. Tujuan Kompensasi 

Menurut Hasibuan (2003: 121) memberikan beberapa dari tujuan 

kompensasi yaitu:   

1) Ikatan Kerja Sama adalah Dengan pemberian kompensasi terjalinlah 

ikatan kerja sama formal antara pemimpin dengan karyawan. 

2) Kepuasan Kerja adalah karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-

kebutuhan fisik. 

3) Pengadaan Efektif adalah program kompensasi yang ditetapkan cukup 

besar dan pengadaan karyawan yang qualified untuk perusahaan akan 

lebih mudah.  

4) Motivasi adalah balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan 

mudah memotivasi karyawan. 

5) Stabilitas Karyawan yaitu Dengan program kompensasi atas prinsip 

adil dan layak serta eksternal konsistensi yang kompentatif maka 

stabilitas karyawan lebih terjamin karena turn-over relatif kecil. 
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6) Disiplin adalah Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar maka 

disiplin karyawan semakin baik. Mereka akan menyadari serta mentaati 

peraturan-peraturan yang berlaku. 

7) Pengaruh Serikat Buruh adalah Dengan program kompensasi yang baik 

pengaruh Serikat Buruh dapat dihindarkan dan karyawan akan 

konsentrasi pada pekerjaannya. 

8) Pengaruh Pemerintah adalah Jika program kompensasi sesuai dengan 

Undang-Undang perburuhan yang berlaku (seperti batas upah 

minimum), maka intervensi pemerintah dapat dihindarkan.  

d. Sistem Kompensasi 

Sistem pembayaran kompensasi menurut Hasibuan (2009:124) adalah: 

1) Sistem waktu adalah besarnya kompensasi (gaji, upah) ditetapkan 

berdasarkan standar waktu seperti jam, minggu, atau bulan. 

2) Sistem hasil adalah besarnya kompensasi atau upah ditetapkan atas 

kesatuan unit yang dihasilkan pekerja 

3) Sistem Borongan adalah suatu cara yang penetapan besarnya jasa 

didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. 

e. Indikator Kompensasi 

Adapun indikator Kompensasi menurut Simamora (2004 : 445) adalah:  

1) Upah dan gaji adalah basis bayaran yang digunakan bagi pekerja. Gaji 

umumnya berlaku untuk tarif bayaran mingguan, bulanan, tahunan. 

2) Insentif adalah tambahan kompensasi di atas atau di luar gaji atau 

upah yang diberikan oleh organisasi. 
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3) Tunjangan adalah jaminan yang diberikan perusahaan berupa 

asuransi kesehatan dan jiwa, liburan yang ditanggung perusahaan, 

program pensiun, dan tunjangan lainnya yang berkaitan dengan 

hubungan kepegawaian 

4. Disiplin Kerja  

a. Pengertian Disiplin Kerja 

Menurut Fathoni (2006) disiplin kerja adalah kesadaran dan 

kesediaan pekerja menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma 

sosial yang berlaku dalam perusahaan. Disiplin dapat diartikan bilamana 

karyawan selalu datang dan pulang tepat pada waktunya, mengerjakan 

semua pekerjaannya dengan baik, mematuhi semua peraturan perusahaan 

dan norma sosial yang berlaku. Menurut Siswanto (2002:291) mendefinisikan 

disiplin kerja adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat 

terhadap peraturan-peraturan yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak 

tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak menerima sanksi-sanksi 

apabila melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.  

b. Jenis-Jenis Disiplin Kerja 

Menurut Davis & Newstrom (1995: 90) menyatakan bahwa disiplin 

mempunyai 3 (tiga) macam bentuk, yaitu :  

1) Disiplin Preventif adalah tindakan SDM agar terdorong untuk menaati 

standar atau peraturan.  

2) Disiplin Korektif adalah tindakan dilakukan setelah terjadi pelanggaran 

standar atau peraturan. 
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3) Disiplin Progresif adalah tindakan disiplin berulang kali berupa 

hukuman yang semakin berat.  

c. Faktor-Faktor Disiplin Kerja 

Faktor yang mempengaruhi kedisiplinan menurut Gouzali Saydam 

(2005: 291) sebagai berikut: 

1) Besar kecilnya pemberian kompensasi. 

2) Ada tidaknya keteladanan pemimpin dalam perusahaan. 

3) Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan. 

4) Keberanian pemimpin dalam mengambil keputusan. 

5) Ada tidaknya pengawasan pemimpin. 

6) Ada tidaknya perhatian kepada para karyawan. 

7) Diciptakan kebiasan yang mendukung tegaknya disiplin.  

d. Indikator Disiplin Kerja 

Menurut Rivai (2005: 444) pada dasarnya banyak indikator yang 

mempengaruhi tingkat kedisiplinan seorang karyawan, di antaranya:  

1) Kehadiran adalah hal mendasar untuk mengukur disiplin, dan biasanya 

karyawan yang memiliki disiplin kerja rendah terbiasa untuk terlambat 

dalam bekerja. 

2) Ketaatan pada peraturan kerja adalah peraturan kerja yang tidak akan 

melalaikan prosedur kerja dan akan selalu mengikuti pedoman kerja yang 

ditetapkan oleh perusahaan. 

3) Ketaatan pada standar kerja adalah besarnya tanggung jawab karyawan 

terhadap tugas yang diamanahkan kepadanya. 
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4) Tingkat kewaspadaan tinggi adalah tigkat kewaspadaan tinggi akan selalu 

berhati-hati, penuh perhitungan dan ketelitian dalam bekerja, 

5. Hubungan Antar Variabel  

a) Pengaruh Lingkungan Kerja Dengan Kinerja Karyawan  

Menurut Mangkunegara (2004:68), lingkungan kerja mempunyai 

pengaruh yang sangat erat terhadap kinerja karyawan, motif berprestasi yang 

perlu dimiliki oleh karyawan harus ditumbuhkan dari dalam diri sendiri dan 

dari lingkungan kerja, karena motif berprestasi yang ditumbuhkan dari dalam 

diri sendiri akan membentuk suatu kekuatan diri dan jika situasi lingkungan 

kerja turut menunjang maka pencapaian kinerja akan lebih mudah. 

Menurut Nitisemito (2000:171-173), perusahaan hendaknya harus 

dapat mencerminkan kondisi lingkungan kerja yang dapat mendukung kinerja 

karyawan dan kerja sama antar 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. 

b) Pengaruh Kompensasi Dan Kinerja Karyawan 

Menurut Simamora (2004) mengatakan bahwa kompensasi dalam 

bentuk finansial adalah penting bagi karyawan, dengan kompensasi dapat 

memenuhi kebutuhannya secara langsung, terutama kebutuhan fisiologisnya. 

Karyawan juga berharap agar kompensasi yang diterimanya sesuai dengan 

pengorbanan yang telah diberikan dalam bentuk non finansial juga sangat 

penting bagi pegawai terutama untuk pengembangan karir mereka.  
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Menurut Mathis Jackson (2006) bahwa salah satu cara manajemen 

untuk meningkatkan kinerja para karyawan adalah melalui kompensasi. 

Pemberian kompensasi dapat memberikan kontribusi baik terhadap kinerja 

karyawan. 

c) Hubungan disiplin kerja dengan kinerja karyawan 

Menurut Rofi (2012: 43) disiplin kerja karyawan merupakan faktor 

yang paling dominan sehingga disiplin kerja perlu ditingkatkan agar harapan 

karyawan dapat tercapai dan mendapatkan kepuasan dalam bekerja. Hal ini 

dapat meningkatkan kinerja karyawan tersebut. Menurut (Dwipayana, 2014: 

65) Perusahaan harus memberikan sanksi bagi karyawan yang melanggar 

peraturan dan melakukan pengawasan yang lebih ketat untuk meningkatkan 

kinerja karyawan. Menurut (Krisnanda & Sudibya, 2014: 21) Sanksi yang 

diberikan harus tepat sehingga karyawan yang melanggar aturan maupun tata 

tertib perusahaan tidak melakukan kesalahan yang sama.  

d) Hubungan Lingkungan kerja, kompensasi dan Disiplin kerja dengan kinerja 

karyawan 

Menurut (Rivai dan Bisri 2005 : 50)Tingkat keberhasilan seseorang 

secara keseluruhan dalam melaksanakan tugas dengan berbagai kemungkinan 

seperti, standart, target atau sasaran atau kriteria yang telah disepakati 

bersama tergantung kinerja seseorang tersebut di perusahaan.  

Penerapan lingkungan kerja, kompensasi kerja dan disiplin kerja jika di 

lakukan secara keseluruhan dengan baik maka tujuan perusahaan akan 

mencapai tujuan yang di inginkan dengan baik sesuai pada kualitas yang di 
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inginkan perusahaan semakin baik komponen lingkungan kerja, kompensasi 

dan disiplin kerja yang diberikan perusahaan kepada karyawannya, maka 

akan semakin tinggi usaha para karyawan untuk meningkatkan kinerjanya.  

B. Kerangka Berpikir 

Kerangka pikir digunakan untuk mempermudah alur pemikiran yang akan 

dilakukan dalam penelitian ini.  

Menurut Mangkunegara (2001:67)Ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

kinerja karyawan diantaranya, lingkungan kerja, kompensasi yang diberikan dan 

disiplin kerja. Dengan lingkungan kerja, kompensasi dan disiplin kerja yang 

diberikan perusahaan terpenuhi maka kinerja karyawan akan semakin baik. Jadi, 

bila ketiga faktor tersebut terpenuhi maka tujuan perusahaan akan tercapai. 

Dasar teori yang digunakan dalam variabel lingkungan kerja(X1) adalah 

penerangan, suhu udara, tata ruang kerja, keamanan kerja, hubungan dengan 

karyawan (Sedarmayanti 2001:46). Variabel kompensasi kerja (X2) indikator yang 

digunakan adalah kompensasi gaji, kompensasi tunjangan, kompensasi bonus 

(Simamora 2004 : 445). Variabel disiplin kerja (X3) adalah kehadiran, ketaatan 

pada peraturan kerja, ketaatan pada standar kerjam tingkat kewaspadaan tinggi, 

(Rivai 2005 :444). Variabel kinerja karyawan (Y) adalah kualitas kerja, kuantitas 

kerja dan  ketetapan waktu, (Mangkunegara 2009 : 75). Maka penelitian yang 

dijalankan ini memiliki kerangka pikir sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Hubungan Lingkungan Kerja, Kompensasi, Dan Disiplin 

Kerja Dengan Kinerja Karyawan 

 

C. Hipotesis Penelitian  

Pengetian hipotesis menurut Sugiyono (2002:33) adalah jawaban 

sementara terhadap rumusan penelitian di mana rumusan masalah penelitian 

telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Hipotesis merupakan dugaan 

sementara yang mungkin benar dan mungkin salah, sehingga dapat dianggap 

atau kesimpulan yang sifatnya sementara, sedangkan penolakan atau penerimaan 

suatu hipotesis tersebut tergantung dari hasil penellitian terhadap faktor-faktor 

yang dikumpulkan, kemudian diambil suatu kesimpulan. Berdasarkan rumusan 

masalah dan penelitian terdahulu maka hipotesis yang peneliti gunakan adalah 

sebagai berikut: 
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H1 : Adanya pengaruh diantara lingkungan kerja terhadap Kinerja karyawan    

H2 : Adanya pengaruh diantara kompensasi kerja terhadap Kinerja karyawan   

H3 : Adanya pengaruh diantara disiplin kerja terhadap kinerja karyawan   

 


