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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Landasan penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan dalam membandingkan 

pengaruh suatu variabel. Beberapa penelitian terdahulu yang terkait penelitian adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

No Keterangan Uraian 

1 Judul penelitian 

Pengaruh Lingkungan Kerja, dan Disiplin Kerja 

terhadap Kinerja Karyawan PT.Razer Brothers 

(AdityaNur Pratama,2016) 

 Alat analisis data Regresi linier berganda 

 

Hasilpenelitian 

Hasil penelitian menemukan bahwa: (1) 

Lingkungan kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Razer 

Brothers, Disiplin kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Razer 

Brothers, tetapi lingkungan kerja lebih 

mendominasi dalam mempengaruhi kinerja 

karyawan 

2 Judulpenelitian 

Pengaruh Disiplin Kerja,Lingkungan 

Kerja,BudayaKerja,Motivasi, dan Kepemimpinan 

terhadap Kinerja Pegawai PT Karavan (YuliaToky 

Prasetyawati,2011)  

 Alat analisis data Regresi Linier Berganda 

 Hasilpenelitian 

Variabel disiplin kerja(X1),lingkungan 

kerja(X2),budaya kerja(X3),motivasi(X4),dan 

kepemimpinan(X5) berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja pegawai PT caravan 

3 Judulpenelitian 

PengaruhDisiplinkerja,LingkunganKerja, 

danFasilitasKerjaterhadapKinerjaKaryawan PT 

Java Natural Craft Bantul(Priyanto,2015) 

 Alat analisis data Regresi Linier Berganda 
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 Hasilpenelitian 

Disiplin kerja, lingkungan kerja, dan fasilitas kerja 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Kontribusi sumbangan 

pengaruh(R2) disiplin kerja, lingkungan kerja, dan 

fasilitas kerja terhadap kinerja karyawan sebesar 

84,7% halter sebut menunjukkan bahwa disiplin 

kerja, lingkungan kerja, dan fasilitas kerja memiliki 

pengaruh yang sangatkuat. 

 

B. Kinerja 

1. Pengertian Kinerja 

Untuk memperjelas pengertian kinerja, penulis mengemukakan beberapa pendapat, 

yaitu : Menurut Wibowo (2010:7) kinerja berasal dari pengertian performance, ada pula yang 

memberikan pengertian performance sebagai hasil kerja atau prestasi kerja, namun 

sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi 

termasuk bagaimana proses pekerjaaan berlangsung. Dengan demikian kinerja adalah tentang 

melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. 

Menurut Mangkunegara (2010:67) kinerja adalah "hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan padanya. 

Menurut Rivai (2010:309) : ”Kinerja merupakan perilaku yang nyata yang 

ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai 

dengan peranannya dalam perusahaan”. 

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara umum 

kinerja merupakan hasil baik itu secara kualitas maupun kuantitas yang telah dicapai 

karyawan, dalam menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan perusahaan, dan hasil kerjanya tersebut disesuaikan dengan hasil kerja yang 
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diharapkan perusahaan, melalui kriteria-kriteria atau standar kinerja karyawan yang 

berlaku dalam perusahaan 

2. Karakteristik Kinerja Karyawan 

Karakteristik orang yang mempunyai kinerja tinggi menurut Mangkunegara 

(2004:68) sebagai berikut: 

1) Memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi. 

2) Berani mengambil dan menanggung resiko yang dihadapi. 

3) Memiliki tujuan yang realistis. 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai menurut Sutrisno (2010) yaitu 

efektivitas dan efisiensi, otoritas dan tanggung jawab, disiplin, inisiatif. Menurut Timpe 

(1992), terdapat dua faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai, yaitu faktor internal, 

yaitu faktor yang berhubungan dengan sifat-sifat seseorang dan Pengaruh Disiplin dan 

Lingkungan. (Tri Widari, 2010), factor eksternal, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja pegawai yang berasal dari lingkungan. Menurut Umar (2010), beberapa efek dari 

adanya kinerja adalah pencapaian target, loyalitas pegawai, pelatihan dan pengembangan, 

promosi, berperilaku positif dan peningkatan organisasi. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan banyak faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan baik yang berhubungan dengan tenaga kerja maupun 

yang berhubungan dengan lingkungan perusahaan tempat karyawan bekerja dalam hal ini 

yaitu mengenai disiplin kerja karyawan dan lingkungan kerja. 

4. Indikator Kinerja Karyawan 

Indikator kinerja karyawan menurut Mathis dan Jackson(2006)sebagai berikut: 
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1) Kuantitas, diukur dari persepsi karyawan terhadap jumlah aktivitas yang ditugaskan 

beserta hasilnya . 

2) Kualitas, dapat diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang 

dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap ketrampilan dan kemampuan karyawan. 

Hasil pekerjaan yang dilakukan mendekati sempurna atau memenuhi tujuan yang 

diharapkan dari pekerjaan tersebut.  

3) Ketepatan waktu, diukur dari persepsi karyawan terhadap suatu aktivitas yang 

diselesaikan dari awal waktu sampai menjadi output. Dapat menyelesaikan pada waktu 

yang telah ditetapkan serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas yang 

lain.  

C. Kedisiplinan Kerja  

1. Pengertian Kedisiplinan Kerja 

Kedisplinan kerja merupakan suatu kesadaran karyawan untuk menjalani kewajiban 

dengan mengoptimalkan kemampuan kompetensinya terhadap pekerjaan yang ditanggung 

jawabkan kepadanya. Dalam kehidupan sehari-hari baik dalam lingkungan perusahaan 

maupun dalam lingkungan masyarakat dibutuhkan peraturan-peraturan dan ketentuan-

ketentuan yang dapat mengatur dan membatasi setiap kegiatan dan perilaku manusia. 

Namun peraturan-peraturan tersebut tidak akan ada artinya bila tidak disertai dengan sanksi 

bagi yang melanggarnya.Hukuman diperlukan dalam meningkatkan kedisiplinan dan 

mendidik karyawan supaya menaati semua peraturan-peraturan perusahaan, pemberian 

hukuman harus adil dan tegas terhadap semua karyawan. 

Kedisiplinan menunjukan suatu kondisi atau sikap hormat yang ada pada diri 

karyawan terhadap peraturan dan ketetapan perusahaan yang sudah ditentukan. Dengan 

demikian bila peraturan atau ketetapan yang ada dalam perusahaan itu dilanggar oleh 
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karyawan maka karyawan itu disebut memiliki tingkat kedisiplinan kerja sangat 

buruk/jelek. Sebaliknya jika karyawan mentaati peraturan dan tunduk pada ketetapan 

aturan perusahaan maka dikategorikan sebagat karyawan yang memiliki tingkat 

kedisiplinan baik. Kedisiplinan kerja merupakan fungsi operatif Manajemen Sumber Daya 

Manusia yang terpenting karena dengan tercapainya disiplin kerja karyawan yang tinggi 

berimplikasi pada kinerja karyawan sehingga meningkatkan produksi perusahaan. Ada 

beberapa pendapat lainnya menurut ahli mengenai kedisiplinan kerjaantara lain sebagai 

berikut: 

Menurut pendapat (Rivai,2004) Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para 

manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu 

perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang 

menaati semua peraturan perusahaan dan norma-normasosial yang berlaku. 

Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Hasibuan (2004) Disiplin kerja adalah kesadaran 

dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-normasosial yang 

berlaku..   

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan kerja 

adalah perilaku karyawan untuk menjalanka operaional standar-standar perusahaan yang 

telah ditetapkan dan disepakati bersama yang selanjutnya untuk dilaksanakan dalam 

kehidupan sehari-hari selama karyawan yang bersangkutan bekerja diperusahaan tersebut. 

Disiplin kerja tersebut mencakup semua aspek yang berkaitan dengan 

ketenagakerjaan yang diatur baik oleh undang-undang maupun oleh perusahaan yang 

bersangkutan, sebagaimana dinyatakan oleh Soeprihanto (1998:234) bahwa “kedisiplinan 

kerja meliputi aspek absensi, ketaatan peraturan, penggunaan peralatan, tanggung jawab 

kerja.” 
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Lebih jauh dijelaskan masing-masing aspek-aspek disiplin kerja diantaranya masalah 

absensi meliputi ketertiban absensi, keseringan atau frekuensi masuk kerja dan alasan-

alasan mengapa tidak masuk kerja. Aspek ketaatan peraturan perusahaan meliputi 

tanggapan karyawan terhadap peraturan perusahaan, kejelasan peraturan perusahaan dan 

sifat peraturan perusahaan. Aspek penggunaan peralatan meliputi pemahaman terhadap 

kegunaan peralatan kerja, tingkat keselamatan peralatan kerja dan perawatan terhadap 

peralatan kerja. Aspek tanggung jawab pekerjaan meliputi tingkat penyelesaian pekerjaan, 

pemahaman terhadap bidang kerja dan kepuasan terhadap hasil kerja. 

2. Indikator Kedisiplinan Kerja 

Indikator kedisiplinan kerja menurut Rivai (2005,444) yang meliputi: 

1. Kehadiran. Hal ini menjadi indikator yang mendasar untuk mengukur kedisiplinan,dan 

biasanya karyawan yang memiliki kedisiplinan kerja rendah terbiasa untuk 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 

oleh perusahaan. 

3. Ketaatan pada standar kerja. Hal ini dapat dilihat melalui besarnya tanggung jawab 

karyawan terhadap tugas yang diamanahkan kepadanya. 

4. Tingkat kewaspadaan tinggi .karyawan memiliki kewaspadaan tinggi akan selalu 

berhati-hati,penuh perhitungan dan ketelitian bekerja, serta selalu menggunakan 

sesuatu secara efektif dan efisien.  

3. Tipe-tipe Kedisiplinan Kerja 



16 

 

 

Berdasarkan pendapat Handoko (2006:208) tipe-tipe kedisiplinan kerja ada dua yaitu 

preventif dan korektif.  

1) Disiplin Preventif 

Disiplin preventif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong para 

karyawan agar mengikuti berbagai standar atau peraturan, sehingga penyelewengan-

penyelewengan dapat dicegah. Sasaran pokoknya adalah untuk mendorong disiplin 

diri diantara para karyawan. Dengan ciri ini karyawan menjaga disiplin diri mereka 

bukan semata-mata karena dipaksa manajemen. Manajemen mempunyai tanggung 

jawab untuk menciptakan suatu iklim disiplin preventip dimana berbagai standar 

diketahui dan dipahami. Bila para karyawan tidak mengetahui standar-standar apa 

yang harus dicapai, mereka cenderung salah arah, dan hendaknya manajemen 

menetapkan standar-standar secara positif dan bukan secara negatif. Biasanya 

karyawan tersebut juga perlu mengetahui alasan-alasan yang melatarbelakangi suatu 

standar agar dapat memahaminya. 

2) Disiplin Korektif 

Disiplin korektif adalah kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran 

terhadap aturan-aturan dan mencoba untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran 

lebih lanjut. Kegiatan korektip sering berupa suatu bentuk hukuman dan disebut 

tindakan pendisiplinan kerja. Sebagai contoh tindakan tersebut berupa peringatan atau 

skorsing. Sasaran tindakan pendisiplinan henaknya positif, bersifat mendidik dan 

mengoreksi, bukan tindakan negatif yang menjatuh karyawan berbuat salah. Maksud 

pendisiplinan ini adalah untuk memperbaiki kegiatan diwaktu yang akan datang bukan 

menghukum kegiatan dimasa lalu. Pendekatan negatip yang bersifat menghukum 
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biasanya mempunyai berbagai pengaruh sampingan yang merugikan, seperti hubungan 

emosional terganggu, absensi meningkat dan adanya ketakutan. 

C. Lingkungan Kerja 

1. Pengertian Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja dalam suatu perusahaan perlu diperhatikan, hal ini disebabkan 

karena lingkungan kerja mempunyai pengaruh langsung terhadap para karyawan. 

Lingkungan kerja yang kondusif dapat meningkatkan kinerja karyawan dan sebaliknya, 

lingkungan kerja yang tidak memadai akan menurunkan kinerja karyawan. Kondisi 

lingkungan kerja dikatakan baik apabila manusia dapat melaksanakan kegiatan secara 

optimal, sehat, aman dan nyaman. Kesesuaian lingkungan kerja dapat dilihat akibatnya 

dalam jangka waktu yang lama. Lingkungan kerja yang kurang baik dapat menuntut 

tenaga kerja dan waktu yang lebih banyak dan tidak mendukung diperolehnya rancangan 

sistem kerja yang efisien. 

Menurut Sedarmayati (2010:1) lingkungan kerja adalah :            ”Keseluruhan alat 

perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya di mana seseorang bekerja, 

metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan maupun sebagai 

kelompok”. 

Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Nitisemito (2009:183), lingkungan kerja 

adalah : “Segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi 

dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang diembankan”.  

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan  bahwa lingkungan kerja 

merupakan suatu sarana atau tempat yang sangat berperan dalam suatu organisasi. 



18 

 

 

Pembentukan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas kerja akan menimbulkan 

kompensasi bagi pekerja dalam suatu perusahaan.  

2. Jenis Lingkungan kerja 

Menurut Sedarmayanti (2009:21), berpendapat bahwa lingkungan kerja ada dua 

macam yaitu: 

1) Lingkungan kerja fisik 

Sedarmayanti (2009:21) menjelaskan bahwa “Lingkungan kerja fisik adalah 

semua yang terdapat disekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi pegawai baik 

secara langsung maupun tidak langsung”.Menurut Sarwono (2005:157) menjelaskan 

bahwa “Lingkungan kerja fisik adalah tempat kerja pegawai melakukan 

aktivitasnya”.Ada beberapa kondisi fisik dari tempat kerja yang baik yaitu : 

a. Bangunan tempat kerja disamping menarik untuk dipanang juga dibangun 

dengan pertimbangan keselamatan kerja 

b. Ruang kerja yang longgar dalam arti penempatan orang dalam suatu ruangan tidak 

menimbulkan perasaan sempit tersedianya peralatan yang cukup memadai ventilasi 

untuk keluar masuknya udara segar yang cukup tersedianya tempat istirahat untuk 

melepas lelah, seperti kafetaria baik dalam lingkungan perusahaan atau sekitar yang 

mudah dicapai karyawan tersedianya tempat ibadah keagamaan seperti masjid atau 

mushola, baik dikelompok organisasi maupun disekitarnya tersedianya sarana 

angkutan, baik yang diperuntukan karyawan maupun angkutan umum yang 

nyaman, murah, dan mudah diperoleh 

Dari pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja fisik 

merupakan semua keadaan berbentuk fisik yang tedapat di sekitar tempat kerja yang 

dapat mempengaruhi pegawai baik secara langsung maupun secara tidak langsung.  
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2) Lingkungan Kerja Non Fisik 

Menurut Sedarmayanti (2009:21) “Lingkungan kerja non fisik adalah semua 

keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik dengan atasan 

maupun dengan sesama rekan kerja ataupun hubungan dengan bawahan”. 

Menurut Nitisemito (2001:193) menjelaskan bahwa “perusahan 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”. 

Berdasarkan pendapat diatas, lingkungan kerja non fisik merupakan semua 

keadaan yang terjadi berkaitan dngan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan 

maupun hubungan sesama rekan kerja, ataupun hubungan dengan bawahan. 

Lingkungan kerja non fisik ini juga merupakan lingkungan kerja yang tidak bisa 

diabaikan. 

3. Manfaat Lingkungan Kerja 

Menurut Ishak dan Tanjung (2003:26), manfaaat lingkungan kerja adalah 

menciptakan gairah kerja, sehingga produktivitas dan presentasi kerja meningkat. 

Sementara itu, manfaat yang diperoleh karena bekerja dengan orang-orang yang 

termotivasi adalah pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat. Yang artinya pekerjaan 

diselesaikan sesuai standar yang benar dan dalam skala waktu yang ditentukan. Presentasi 

kerjanya akan dipantau oleh individu yang bersangkutan, dan tidak akan menimbulkan 

terlalu banyak pengawasan serta semangat juangnya akan tinggi. 

4. Indikator Lingkungan Kerja 
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Manusia akan mampu melaksanakan kegiatannya dengan baik, sehingga dicapai 

suatu hasil yang optimal, apabila diantaranya ditunjang oleh suatu kondisi lingkungan 

yang sesuai. Ketidaksesuaian lingkungan kerja dapat dilihat akibatnya dalam jangka 

waktu yang lama. Lebih jauh lagi, keadaan lingkungan yang kurang baik dapat menuntut 

tenaga dan waktu yang lebih banyak dan tidak mendukung diperolehnya rancangan kerja 

yang efisien. Banyak faktor yang mempengaruhi terbentuknya suatu kondisi lingkungan 

kerja 

Berikut ini beberapa indikator yang diuraikan Sedarmayanti (2011:28) yaitu: 

1)   Penerangan atau cahaya di tempat kerja 

2)   Temperatur atau suhu udara di tempat kerja 

3)   Kelembaban di tempat kerja 

4)   Sirkulasi udara di tempat kerja 

5)   Kebisingan di tempat kerja 

6)   Getaran mekanis di tempat kerja 

7)   Bau tidak sedap di tempat kerja 

8)   Tata warna di tempat kerja 

9)   Dekorasi di tempat kerja 

10)  Musik di tempat kerja 

11)  Keamanan di tempat kerja   

Adapun indikator-indikator lingkungan kerja non fisik oleh DeStefano(2006) 

yaitu sebagai berikut:  
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1. Prosedur Kerja, adalah rangkaian tata pelaksanaan kerja yang di atur secara 

berurutan, sehingga terbentuk urutan kerja secara  bertahap dalam menyelesaikan 

suatu pekerjaan. 

2. Standar Kerja, adalah persyaratan tugas, fungsi atau perilaku  yang ditetapkan 

oleh pemberi kerja sebagai sasaran yang  harus dicapai oleh seorang karyawan. 

3. Pertanggung jawaban supervisor, tanggung jawab seorang  supervisor untuk 

menyusun tugas karyawan agar dapat  dikerjakan secara efektif dan adil. 

Supervisor juga bertanggung jawab mengadakan evaluasi karyawan untuk 

menjamin  pencapaian sasaran yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. 

4. Kejelasan Tugas, yaitu sejauh mana pekerjaan itu menuntut  diselesaikannya 

seluruh potongan kerja secara utuh dan dapat  dikenali oleh karyawan. Dalam hal 

ini karyawan dituntut untuk  memahami dan mampu melaksanakan pekerjaan 

mereka berdasarkan instruksi dari atasan.  

5. Sistem Penghargaan, Sistem imbalan atau sistem penghargaan  (reward system) 

adalah sebuah program yang digunakan untuk  mengenali prestasi individual 

karyawan, seperti pencapaian  sasaran atau proyek atau penggunaan ide-ide 

kreatif. 

6. Hubungan antar Karyawan, yaitu hubungan dengan rekan kerja  harmonis dan 

tanpa ada saling intrik diantara sesama rekan  kerja. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi karyawan tetap tinggal dalam satu organisasi adalah adanya 

hubungan yang harmonis diantara rekan kerja. 

Dengan demikian lingkungan kerja non fisik merupakan cermin  dari suasana 

kerja yang terjadi dalam suatu organisasi. Suasana  kerja yang nyaman dan kondusif 
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akan mampu membuat seseorang  lebih berkonsentrasi dalam melaksanakan tugas-

tugasnya. Makin  kondusif suasana kerja seseorang, makin besar pula peluangnya  

untuk mencari hal-hal baru yang dapat lebih meringankan. 

5. Hubungan Kedisiplinan Dengan Kinerja Karyawan  

Faktor yang mempengaruhi kinerja adalah karyawan yang memiliki kedisiplinan 

yang tinggi dan emosional yang baik sehingga karyawan akan mendapatkan kenyamanan 

kepuasana dalam melaksanakan pekerjaanya. Untuk itu kedisiplinan harus ditumbuh 

kembangkan agar tumbuh pula ketertiban dan efisiensi.Kedisiplinan kerja harus dimiliki 

setiap karyawan dan harus dibudidayakan di kalangan karyawan agar bias mendukung 

tercapainya tujuan organisasi karena merupakan wujud dari kepatuhan terhadap aturan kerja 

dan juga sebagai tanggung jawab diri terhadap perusahaan (Kusnadi, 2002). 

Kedisiplinan mencoba mengatasi kesalahan dan keteledoran yang disebabkan karena 

kurang perhatian, ketidak mampuan dan keterlambatan.Kedisiplinan berusaha mencegah 

pemulaan kerja yang lambat atau terlalu awalnya mengakhiri kerja yang disebabkan karena 

keterlambatan atau kemalasan.Sehingga dapat disimpulkan kedisiplinan merupakan sikap 

kesetiaan dan ketaatan seseorang atau sekelompok orang terhadap peraturan –peraturan baik 

tertulis maupun tidak tertulis, yang tercermin dalam bentuk tingkah laku dan perbuatan. 

Kedisiplinan kerja karyawan jika tidak ditegakkan pasti berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Apabila tidak ada kedisiplinan kerja dalam pekerjaan, para karyawan akan 

merasa tidak ada tanggung jawab yang besar dengan akibat yang akan ditimbulkan pasti 

kinerja karyawan akan menjadi rendah. Sebaliknya dengan adanya kedisiplinan kerja 

karyawan akan semakin termotivasi dan akan mengerahkan segala kemampuannya untuk 

meningkatkan kinerja dan dengan demikian dapat meningkatkan pelayanan kepada 
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masyarakat serta menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Bagi seorang pimpinan dalam 

menerapkan kebijakan-kebijakan yang diberikan kepada karyawan haruslahmdikaitkan 

dengan apakah kedisiplinan kerja yang ditimbulkan oleh kebijakan-kebijakan tersebut masih 

dalam keadaaan wajar.  

 

 

6. Hubungan Lingkungan Kerja Dengan Kinerja Karyawan  

Pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja yang baik dan mendukung dapat 

meningkatkan semangat kerja karyawan, karena dengan adanya lingkungan dan fasilitas 

yang lengakp mendorong pegawai untuk melaksanakan tugasnya dengan baik merasa senang 

dan tidak malas, sehingga memacu semangat pegawai untuk melaksanakan pekerjaannya. 

Penciptaan lingkungan kerja yang sehat, baik dan menyenangkan akan mendorong pegawai 

untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, merasa senang dan tidak malas, sehingga 

memacu semangat pegawai untuk melaksanakan pekerjaannya. 

Lingkungan kerja yang memuaskan bagi karyawan perusahaan yang bersangkutan 

akan dapat meningkatkan gairah kerja di dalam perusahaan yang bersangkutan. Demikian 

pula sebaliknya lingkungan kerja yang tidak memuaskan akan dapat mengurangi gairah 

kerja karyawan dan menurunkan tingkat kinerja karyawan yang bekerja di dalam perusahaan 

yang bersangkutan tersebut. Hubungan antara lingkungan kerja yang baik dengan tingginya 

tingkat produktivitas kerja karyawan pada suatu perusahaan tidak dapat diragukan lagi 

(Ahyari, 2009). 

D.  Kerangka Pikir 
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Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, maka pengembangan kerangka 

pikir dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

 

 

 

    H1 

 

     H2 

 

 

     H3 

 

 

     H4 

 

Gambar2.1 

Kerangka Pikir  

Dalam penelitian, peneliti akan menggunakan konsep untuk menggambarkan secara 

tepat fenomena yang hendak diteliti. Konsep menggambarkan suatu fenomena secara umum 

abstrak yang dibentuk dengan jalan membuat generalisasi terhadap sesuatu yang khas (Nazir, 

2000:148).  Kerangka pikir diatas menggambarkan pengaruh variabel disiplin dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan baik secara parsial maupun simultan dan untuk 

mengetahui variabel yang memiliki pengaruh dominan terhadap kinerja karyawan. 

E. Hipotesis 

DisiplinKerja (X1) 

1. Kehadiran 

2. Ketaatan pada peraturan kerja. 

3. Ketaatan pada standar kerja.  

4. Tingkat kewaspadaan tinggi.  

 
 

 

 

KinerjaKaryawan  (Y) 

a. Kualitas 

b. Kuantitas 

c. Ketepatan Waktu 

 

LingkunganKerja (X2) 

1. Penerangan 

2. Kebersihan 

3. Hubungan antar karyawan 

4. Kejelasan Tugas 
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Berdasarkan perumusan masalah, fenomena dan landasan teori yang telah disampaikan 

terdapat dugaan, antara lain :  

H1:Kedisiplinan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan bagian produksi 

PT.Ekamas Fortuna Malang 

H2: Lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan bagian produksi 

PT.Ekamas Fortuna Malang  

H3:  Kedisiplinan kerja dan lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan bagian produksi PT.Ekamas Fortuna Malang 

H4:  Kedisiplinan kerja paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan bagian produksi 

PT.Ekamas Fortuna Malang 

 

 

 

 


