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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Hasil Penelitian Terdahulu 

Kajian hasil penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

Hasil penelitian Iskandar (2017) dengan judul Pengaruh Karakteristik 

Individu, Beban Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada 

Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini menggunakan 

variabel bebas Karakteristik individu (X1) lingkungan kerja (X2) dengan kinerja 

(Y) sebagai variabel terikat. Dapat di simpulkan bahwa , Karakteristik individu, 

beban kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja secara simultan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Inspektorat Daerah Provinsi 

Sulawesi Tengah. Beban kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Lingkungan kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Inspektorat 

Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. 

Nela pima Rahmawanti bambang swasto, Arim Prastyo (jurnaladministrasi 

bisnis (JAB) Vol.8No. 2 maret 2014, administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id). 

Pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja (study pada kantor pelayanan 

pajakpratama Malang   utama).” lingkungan kerja (X1) kinerja (Y), dapat di 

simpulkan bahwa Hasil penelitian uji simultan menunjukkan lingkungan kerja fisik 

dan lingkungan kerja non fisik mmpunyai pengaruh yang sigsifikan terhadap 

kinerjakaryawan. 
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Joko setiawan (jurnal AKMENBIS) akademi akuntansi permataharapan Vol II. No 

01 ISSN: 2302-6847. Hal 55-70 Maret 2013), Pengaruh karakteristik individu dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja kerja karyawan pada pt. Awetama bina reksaKarakteristik 

individu (X1)Lingkungan kerja (X2)Kinerja karyawan (Y) sebagai variabel terikat.dapat di 

simpulkan bahwa  Hasil penelitian karakteristik individu tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadapkinerja karyawan, karena tidak sesuai dengan hipotesis pada < 5%, 

lingkungan kerja seara signifikan berpengaruh terhadap kinerja karyawan, karena sesuai 

dengan hipotesis pada< 5%. Variabel kinerja. 

Peoni (2014) Pengaruh karakteristik individu dan lingkungan kerjaterhadap kinerja 

karyawan (study pada pt. Taspen (persero) cabang manado). Karakteristik  individu (X1) 

linkungan (X2) kinerja (Y) sebagai variabel terikat. Dapat di simpulkan bahwa Hasil 

penelitian  menunjukkan lingkungan kerja dan karakteristik individu kerja dengan bersama-

sama berpengaruh kinerja karyawan, tapi lingkungan kerja secara parsial lebih besar yang 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan di bandingkan dengan karakteritik individu. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Hasil Penelitian Terdahulu 

PENELITI JUDUL VARIABEL HASIL 
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Iskandar (2017) 

 

Pengaruh 

karakteristik 

individu, beban 

kerja dan 

lingkungan 

kerja terhadap 

kinerja pegawai 

pada kantor 

Inspektorat 

Daerah 

Provensi 

Sulawesi 

Tengah. 

 

Karakteristik 
individu (X1) 

Beban kerja(X2) 

lingkungan (X3) 

kinerja (Y ) 

 

 

Hasil penelitian  

menunjukkan 

karakteristik 

individu, beban 

kerja dan 

lingkungan kerja 

terhadap kinerja 

secara simultan 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kinerja 

pegawai pada  

kantor Inspektorat 

Daerah Provensi 

Sulawesi Tengah. 

Beban kerja 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan terhadap  

kinerja pegawai 

pada kantor 

Inspektorat Daerah 

Provensi Sulawesi 

Tengah. 

Lingkungan kerja 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap  kinerja 

pegawai pada 

kantor Inspektorat 

Daerah Provensi 

Sulawesi Tengah. 

 

Joko setiawan 

(jurnal 

AKMENBIS) 

akademi 

akuntansi permata 

harapan Vol II. 

No 01 ISSN: 

2302-6847. Hal 

55-70 Maret 

2013) 

 

Pengaruh 

karakteristik 

individu dan 

lingkungan kerja 

terhadap kinerja 

kerja karyawan 

pada pt. Awetama 

bina reksa 

 

Karakteristik 

individu X1 

Lingkungan 
kerja X2 

Kinerja 

karyawan Y 

 

Hasil penelitian 

karakteristik 

individu tidak 

berpengaruh secara 

signifikan 

terhadapkinerja 

karyawan, karena 

tidak sesuai dengan 

hipotesis pada < 

5%, lingkungan 

kerja seara 

signifikan 

berpengaruh 

terhadap kinerja 
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karyawan, karena 

sesuai dengan 

hipotesis pada< 

5%. Variabel 

kinerja. 

 

 

Peoni (2014) 

 

Pengaruh 

karakteristik 

individu dan 

lingkungan kerja 

terhadap kinerja 

karyawan (study 

pada pt. Taspen 

(persero) cabang 

manado). 

 

Karakteristik  
individu (X1) 

 linkungan (X2) 

kinerja (Y) 

 

 

Hasil penelitian  

menunjukkan 

lingkungan kerja 

dan karakteristik 

individu kerja 

dengan bersama-

sama berpengaruh 

kinerja karyawan 

,tapi lingkungan 

kerja secara parsial 

lebih besar yang 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

karyawan di 

bandingkan 

dengan 

karakteritik 

individu. 

 

 

 

 

 

B.  Kinerja 

1) Pengertian Kinerja Karyawan 

Keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh kinerja (performance) karyawan, 

untuk itu setiap perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan kinerja karyawannya dalam 

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja yang optimal sesuai 
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dengan potensi yang dimiliki seorang karyawan merupakan hal yang selalu menjadi 

perhatian para pemimpin organisasi. Berikut ini pengertian atau definisi kinerja dari 

beberapa tokoh :  

Rivai & Basri (2005), “Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang 

secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan 

dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria 

yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama”.Mangkunegara (2005) 

menyatakan, “Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya”. Menurut Simanjuntak (2005), “Kinerja adalah tingkat pencapaian 

hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja individu sebagai tingkat pencapaian atau hasil 

kerja seseorang dari sasaran yang harus dicapai atau tugas yang harus dilaksanakan dalam 

kurun waktu tertentu”. 

Dari beberapa pengertian atau definisi kinerja para tokoh di atas dapat disimpulkan 

bahwa kinerja adalah hasil yang dapat dicapai atau ditunjukkan oleh seorang pegawai atau 

karyawan secara kualitas dan kuantitas yang diperoleh dari hasil kerja secara tanggung 

jawab dan sesuai standar kerja atau bahkan melebihi standar kerja yang telah ditetapkan 

organisasi. 

2) Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja  

Mahmudi (2005) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja adalah 

sebagai berikut: 

a) Faktor yang dipersonal/individual, meliputi: pengetahuan, keterampilan, 

kemampuan, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh setiap 

individu. 
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b) Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, 

arahan dan dukungan yang diberikan manajer dan team leader. 

c) Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang di berikan oleh rekan 

dalam suatu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan 

keeratan tim. 

d) Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau insfrastruktur yang 

diberikan oleh organisasi, proses organisasi dan kultur kinerja dalam organisasi. 

e) Faktor kontekstual (situasional), meliputi tekanan dan perubahan lingkungan 

eksternal dan internal.  

Mas’ud (2004) merumuskan dimensi-dimensiyang bisa mengukur kinerja karyawan 

sebagai berikut : 

(a)  Kualitas kerja karyawan 

(b)  Standar profesional 

(c)  Kuantitas kerja karyawan 

(d)  Kreativitas karyawan 

3) Pengukuran Kinerja  

Tidak semua kriteria pengukuran kinerja dipakai dalam penilaian kinerja karyawan, 

tentu hal ini harus disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang akan dinilai. Terdapat tiga 

variabel penting yang harus dipertimbangkan dalam pengukuran kinerjanya yaitu pelaku 

(input), perilaku (proses) dan hasil kerja (output) (Mahmudi,2005).  

(1) Kinerja berbasis pelaku 

Lebih menekankan pada pegawai pelaksana kinerja, Penilaian kineja difokuskan 

pada pelaku dengan atribut-atribut, karakteristik dan kualitas personal yang 

dipandang sebagai faktor utama kinerja.  

(2) Kinerja berbasis perilaku  
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Tidak semata-mata berfokus pada faktor pegawai, namun berkonsentrasi pada 

perilaku yang dilakukan seseorang dalam melakukan kerja. 

(3) Kinerja berbasis hasil kerja  

Kinerja berbasis hasil kerja difokuskan pada pengukuran hasil. Selain memfokuskan 

pada hasil juga harus tetap memperhatikan faktor perilaku dan kualitas personal. 

Mangkunegara (2000) menyatakan, kinerja dapat diukur dengan memprtimbangkan 

beberapa faktor sebagai berikut.  

a. Kualitas yaitu mutu pekerjaan sebagai output yang dihasilkan.  

b. Kuantitas yaitu mencakup jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan dalam 

kurun waktu yang ditentukan. 

c. Ketepatan waktu, menyangkut tentang kesesuian waktu yang telah direncanakan 

untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. 

C.  Karakteristik Individu 

1. Pengertian Karakteristik Individu 

Karakteristik individu adalah perbedaan individu dengan individu lainnya. Sumber 

daya yang terpenting dalam organisasi adalah sumber daya manusia, orang-orang yang 

memberikan tenaga, bakat, kreativitas, dan usaha mereka kepada organisasi agar suatu 

organisasi dapat tetap eksistensinya (Herianus Peoni, 2014:3). Karakteristik individu adalah 

ciri khas atau sifat khusus yang dimiliki karyawan yang dapat menjadikan dirinya memiliki 

kemampuan yang berbeda dengan karyawan yang lainnya untuk mempertahankan dan 

memperbaiki kinerjanya (Destia Aktarina, 2015:43) 

Menurut Ardana dkk, (2015:34) bahwa karakteristik individu adalah minat, sikap 

terhadap diri sendiri, pekerjaan, dan situasi pekerjaan, kebutuhan individual, kemampuan 

atau kompetensi, pengetahuan tentang pekerjaan dan emosi, suasana hati, perasaan 

keyakinan dan nilai-nilai. Menurut Gibson (2012:23) yang dimaksud dengan karakteristik 
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individu adalah kemampuan dan kecakapan, latar belakang dan demografi.4 Klasifikasi dari 

demografi adalah jenis kelamin dan ras. Ini semua adalah karakteristik yang memiliki 

individu dan karakteristik ini akan memasuki suatu lingkungan baru, yakni organisasi.  

Menurut Robbins, Stephen. (2012:45) bahwa karakteristik individu adalah 

kemampuan, karakteristik-karakteristik biografis, pembelajaran, sikap, kepribadian, 

persepsi, dan nilai. 

2. Faktor-Faktor Karakteristik Individu 

Menurut Miftah Thoha (2003:45) berkaitan dengan karakteristik individu, bahwa 

individu membawa kedalam tatanan organisasi, kemampuan, kepercayaan pribadi, 

penghargaan kebutuhan dan pengalaman masa lalunya. Ini semua adalah karakteristik yang 

dimiliki individu dan karakteristik ini akan memasuki suatu lingkungan baru, yakni 

organisasi. 

Sementara itu Bashwa dan Grant (2012:65) mengemukakan beberapa ciri-ciri pribadi 

meliputi: jenis kelamin, status perkawinan, usia, pendidikan, pendapatan keluarga, dan masa 

jabatan. Sedangkan menurut Nimran bahwa karakteristik individu adalah ciri-ciri biografis, 

kepribadian, persepsi dan sikap. 

Menurut Abdur Rahman (2013;77) Karakteristik individu adalah ciri khas yang 

menunjukkan perbedaan seseorang tentang motivasi, inisiatif, kemampuan untuk tetap tegar 

menghadapi tugas sampai tuntas atau memecahkan masalah atau bagaimana menyesuaikan 

perubahan yang terkait erat dengan lingkungan yang mempengaruhi kinerja individu. 

Menurut Winardi (2011:56) karakteristik individual mencakup sifat-sifat berupa 

kemampuan dan ketrampilan; latar belakang keluarga, sosial, dan pengalaman; umur, 

bangsa, jenis kelamin dan lainnya yang mencerminkan sifat demografi tertentu; serta 

karakteristik psikologis yang terdiri dari persepsi, sikap, kepribadian, belajar, dan motivasi. 
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Menurut Winardi cakupan sifat-sifat tersebut membentuk suatu nuansa budaya tertentu 

yangmenandai ciri dasar bagi suatu organisasi tertentu pula. 

Robbins (2013:45) menyatakan bahwa: faktor-faktor yang mudah didefinisikan dan 

tersedia, data yang dapat diperoleh sebagian besar dari informasi yang tersedia dalam berkas 

personalia seorang pegawai mengemukakan karakteristik individu meliputi usi, jenis 

kelamin, status perkawinan, banyaknya tanggungan dan masa kerja dalam organisasi. Faktor 

karakteristik, organisasi merupakan wadah bagi individu untuk mencapai tujuan, baik tujuan 

pribadi maupun tujuan organisasi.  

Individu dengan karakter sendiri dan organisasi juga memiliki karakter tertentu yang 

saling menyesuaikan berkaitan dengan karakteristik individu, bahwa individu membawa 

kedalam tatanan organisasi, kemampuan kepercayaan pribadi dan penghargaan kebutuhan 

dan pengalaman masa lainnya. Karakteristik individu yang tercermin dari kemampuan dan 

ketrampilan, usia, jenis kelamin, status perkawinan, masa kerja, keturunan, lingkungan 

sosial, pengalaman, dan nilai individu. Penetapan karyawan pada bidang pekerjaan yang 

sesuai dengan kemampuan dan ketrampilan yang dimilikinya akan mengarah pada prestasi 

dan kepuasan kerja yang tinggi. 

Menurut Mathis (2003:56) ada empat karakteristik individu yang mempengaruhi 

bagaimana orang-orang dapat berprestasi:  

a. Minat, orang cenderung mengejar karir yang mereka yakini cocok dengan minat 

mereka. 

b. Jati diri, karir merupakan perpanjangan dari jati diri seseorang juga hal yang 

membentuk jati diri. 

c. Kepribadian, faktor ini mencakup orientasi pribadi karyawan (sebagai contoh 

karyawan bersifat reliatis, menyenangkan dan artistik) dan kebutuhan individual, 

latihan, kekuasaan dan kebutuhan prestis. 
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1. Latar belakang social, status sosial ekonomi dan tujuan pendidikan pekerjaan orang 

tua karyawan merupakan faktor yang berfungsi dalam kategori.  

Setiap orang mempunyai pandangan, tujuan kebutuhan dan kemampuan yang berbeda satu 

sama lain. Perbedaan ini akan terbawa dalam dunia kerja yang akan menyebabkan kepuasan 

satu orang dengan yang lain berbeda pula, meskipun bekerja di tempat yang sama 

karakteristik individu menurut Robbin (2003:45) yaitu sebagai berikut: 

1) Kemampuan (Ability) Kemampuan adalah kapasitas seseorang individu untuk 

mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan dengan kata lain bahwa 

kemampuan merupakan fungsi dan pengetahuan serta ketrampilan (skill). 

2) Nilai Menurut Robbin, nilai seseorang berdasarkan pada pekerjaan uang memuaskan 

dapat di nikmati, hubungan dengan orang-orang, pengembangan intelektual dan 

waktu untuk keluarga.  

3) Sikap (Attitude) Sikap adalah pernyataan evaluative baik yang menguntungkan atau 

tidak menguntungkan mengenai objek, orang atau peristiwa. Dalam penelitian ini 

sikap akan difokuskan bagaimana seseorang merasakan atas pekerjaan, kelompok 

kerja, penyedia, dan organisasi. 

4) Minat (Interest) Minat adalah sikap yang membuat orang senang akan objek situasi 

atau ide-ide tertentu. Hal ini diikuti oleh perasaan senang dan kecenderungan. Untuk 

mencari objek yang disenangi itu. Pola-pola minat seseorang merupakan salah satu 

faktor yang menentukan kesesuaian orang dengan pekerjaaannya minat orang 

terhadap jenis bekerjaan berbeda-beda. 

D. Indikator-Indikator Karakteristik Individu 

Indikator Karakteristik individu menurut Robbin (2003:56) yaitu sebagai berikut: 

1) Letak kendali (Locus of Control)  



17 
 

Hal ini berkaitan dengan keyakinan individu sehubungan dengan penentuan 

hasil.Individu yang mempunyai letak kendali internal menyakini bahwa hasil (reward) yang 

mereka peroleh didasarkan pada usaha yang mereka lakukan sendiri. Sedangkan mereka 

yang cenderung letak kendali eksternal peroleh dikendalikan oleh kekuatan di luar control 

pribadi mereka. Orang yang internal cenderung lebih menyukai gaya kepemimpinan yang 

participative, sedangkan eksternal umumnya lebih menyenangi gaya kepemimpinan 

directive. 

2)  Kesediaan untuk menerima pengaruh (Authoriatarianims) 

Kesediaan orang untuk menerima pengaruh dari orang lain. Bawahan yang tingkat 

authoritarianism yang tinggi cenderung merespon gaya kepemimpinan yang directive, 

sedangkan bawahan yang tingkatauthoritarianism rendah cenderung memilih gaya 

kepemimpinan partisipatif. 

3. Kemampuan (Abilities)  

Kemampuan dan pengalaman bawahan akan mempengaruhi apakah mereka dapat 

bekerja lebih berhasil dengan pemimpin yang berorientasi prestasi (achievement oriented) 

yang telah menentukan tantangan sasaran yang harus dicapai dan mengharapkan prestasi 

yang tinggi, atau pemimpin yang supportive yang lebih suka memberi dorongan dan 

mengarahkan mereka. Bawahan yang mempunyai kemampuan yang tinggi cenderung 

memilih gaya kepemimpinan achievement oriented, sedangkan bawahan yang mempunyai 

kemampuan rendah cenderung memilih pemimpin yang 

supportive.  

Menurut Ardana dkk (2013:45) bahwa indikator karakteristik individu yaitu: 

(1) Minat Minat adalah sikap yang membuat orang senang akan ide-ide atau 

pendapat tertentu. 
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(2) Sikap terhadap diri sendiri, pekerjaan, dan situasi pekerjaan Sikap adalah 

pernyataan evaluasi baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan 

mengenai diri sendiri, pekerjaan dan situasi pekerjaan. 

(3) Kebutuhan individual Kebutuhan individual adalah keinginan individual yang 

dibentuk oleh lingkungan hidup seperti lingkungan keluarga, tempat bekerja, 

kelompok sosial, dan sebagainya. 

(4) Kemampuan dan kompetensi adalah kapasitas seorang individu untuk 

mengerjakan berbagai tanggung jawab dalam pekerjaan. 

(5) Pengetahuan tentang pekerjaan pengetahuan tentang pekerjaan adalah semua 

informasi yang dimiliki masyarakat mengenai pekerjaan serta pengetahuan 

lainnya yang terkait pekerjaan tersebut dan informasi yang berhubungan dengan 

fungsinya sebagai pekerja.  

(6) Emosi, suasana hati, keyakinan Emosi, suasana hati, serta keyakinan merupakan 

faktor yang mendasar untuk seseorang itu memutuskan sesuatu selain dengan 

mempertimbangkan dari beberapa informasi. 

E. Beban Kerja 

 Beban kerja merupakan sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus 

diselaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu, 

menurut Permendagri No. 12/2008, beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul 

oleh suatu jabatan atau unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan 

norma dalam suatu jangka waktu tertentu. 

 Menurut Cohen (Sugiyanto, 2003:2), beban kerja dapat dtinjau dari selisih 

energi   yang tersedia pada setiap pekerjaan dengan energi yang diperlukan untuk 

mengerjakan sesuatu tugas dengan sukses. Sehingga beban kerja dapat diubah-ubah, yaitu 

dinaikkan atau diturunkan dengan cara mengatur penggunaan energi. Sehingga dapat 
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dikatakan bahwa faktor tugas diberikan termasuk faktor situasional, atau dengan kata lain 

analisis beban kerja bertujuan untuk menentukan berapa jumlah personalia dan berapa 

jumlah tanggung jawab beban kerja yang tepat dilimpahkan kepada seorang karyawan. 

Sedangkan menurut Permendagri No. 12/2008, beban kerja adalah besaran pekerjaan yang 

harus dipikul oleh suatu jabatan atau unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume 

kerja dan norma waktu. 

 Robbins (2003:90) menyatakan bahwa positif negatifnya beban kerja 

merupakan masalah persepsi, dimana persepsi karyawan mengenai aktivitas atau pekerjaan 

yang harus diselesaikan mempengaruhi pemahaman karyawan mengenai beban kerja 

(Robbins, 2007:160). Persepsi terhadap beban kerja berkaitan dengan faktor atribut peran 

dan pekerjaan. Hal ini dikarenakan persepsi terhadap beban kerja merupakan hal yang erat 

hubungannya dengan suatu pekerjaan, dimana individu memberikan penilaian mengenai 

sejumlah tuntutan tugas atau kegiatan yang membutuhkan aktivitas mental dan fisik yang 

harus ia selesaikan dalam waktu tertentu, apakah memiliki dampak positif atau negatif 

terhadap pekerjaannya. 

 Demikian pengertian beban kerja adalah sebuah proses yang dilakukan 

seseorang dalam menyelesaikan tugas-tugas suatu pekerjaan atau kelompok jabatan yang 

dilaksanakan dalam keadaan normal dan jangka waktu tertentu. 

a) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Beban Kerja 

Faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja dalam penelitian Soleman 

dalam Arika (2011:85) sebagai berikut: 

1. Faktor eksternal : Beban yang berasal dari luar tubuh pekerja, seperti : 

(a) Tugas (Task). Meliputi tugas bersifat seperti, stasiun kerja, tata ruang tempat 

kerja, kondisi ruang kerja, kondisi lingkungan kerja, sikap kerja, cara 

angkut, beban yang diangkat. Sedangkan tugas yang bersifat mental 
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meliputi, tanggung jawab, kompleksitas pekerjaan, emosi pekerjaan dan 

sebagainya. 

(b) Organisasi kerja. Meliputi lamanya waktu kerja, waktu istirahat, shift kerja, 

sistem kerja dan sebagainya 

(c) Lingkungan kerja. Lingkungan kerja ini dapat memberikan beban tambahan 

yang meliputi, lingkungan kerja fisik, lingkungan kerja miniawi, lingkungan 

kerja bioligis dan lingkungan kerja psikologis. 

2. Faktor Eksternal 

Kerja shif/kerja malam sering kali menyebabkan kelelahan bagi para 

pegawai akibat dari beban kerja yang berlebihan.Beban kerja berlebihan dan 

beban kerja terlalu sedikit dapat berpengaruh terhadap kinerja pegawai.  

b) Indikator Beban Kerja 

Soleman (2011) mengembangkan beban kerja dalam 2 skala penilaian, yaitu: 

a. Faktor eksternal yang terbagi atas tugas-tugas yang diberikan, kompleksitas 

pekerjaan, lamannya waktu kerja dan istirahat,  

b. Faktor internal yang terbagi atas motivasi, persepsi, keinginan dan kepuasaan. 

F. Lingkungan kerja 

a. Pengertian Lingkungan Kerja 

Keadaan lingkungan kerja yang baik akan memberikan dampak yang positif bagi 

karyawan dalam meningkatkan kinerja karyawan. Hal itu merupakan salah satu cara yang 

dapat ditempuh agar karyawan dapat melaksanakan tugasnya tanpa mengalami gangguan, 

karena lingkungan kerja sangat mempengaruhi kinerja karyawan. Menurut Sedarmayanti 

(2000:11) dalam jurnal Susilo (2008) “Lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas 

dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya dimana seseorang bekerja, metode 

kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok”. 
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Menurut Nitisemito (2006:183) mendefinisikan lingkungan kerja sebagai berikut : 

“Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang dapat 

mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas–tugas yang diembankan”. Berdasarkan 

pengertian–pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja memang memiliki 

peranan penting dalam penyelesaian tugas–tugas yang diembankan terhadap pegawai, yang 

secara otomatis mampu untuk menciptakan prestasi dari pegawai tersebut 

b. Macam Macam Lingkungan Kerja 

1) Lingkungan Kerja Fisik 

 “Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di 

sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi pegawai baik secara langsung maupun tidak 

langsung”. Menurut Nitisemito (2006:185) lingkungan kerja fisik dikategorikan yaitu 

meliputi:Lingkungan yang langsung berhubungan dengan pegawai( Seperti : pusat kerja, 

meja, kursi, dan sebagainya). Lingkungan perantara atau lingkungan umum (Seperti : 

Rumah, kantor, pabrik, sekolah, kota, sistem jalan raya, dan lain–lain ). Lingkungan 

perantara, dapat juga disebut lingkungan kerja yang mempengaruhi kondisi manusia, 

misalnya: temperatur, kelembaban, sirkulasi udara, pencahayaan, kebisingan, getaran 

mekanis, bau tidak sedap, warna,dan lain–lain.  

2) Lingkungan Kerja Non Fisik 

Suasana kerja /lingkungan non fisik (non-physical working environment), menurut 

Sedarmayanti (2011:26) yaitu : “semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan 

hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan maupun hubungan sesama rekan kerja, 

ataupun hubungan dengan bawahan”. Menurut Nitisemito (2006:171). “Perusahaan 

hendaknya dapat mencerminkan kondisi yang mendukung kerja sama tingkat atasan, 

bawahan, maupun yang memiliki status jabatan yang sama diperusahaan”. Kondisi yang 
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hendaknya diciptakan adalah suasana kekeluargaan, komunikasi yang baik, dan 

pengendalian diri.  

Sedangkan menurut Ballback dan Slater (1999:24) budaya organisasi  dapat pula  

didefinisikan kedalam aspek lingkungan kerja non fisik dengan mengamati perilaku orang 

di tempat kerja ketika ataupun setelah bekerja, dimana budaya organisasi itu ditentukan oleh 

struktur formal organisasi serta norma dan nilai nilai informal. Dari ketiga pendapat diatas 

maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja non fisik merupakan bagian dari 

lingkungan kerja yang berkaitandengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan 

maupun hubungan sesama rekan kerja, ataupun hubungan dengan bawahan dimana perilaku 

tersebut dipengaruhi oleh kebiasaan dan budaya organisasi. Menurut Sugianto dan 

sumartono (2005:148) lingkungan kerja non fisik digolongkan menjadi tiga macam, yaitu: 

a) Job Enlargement 

Job Enlargement adalah suatu ekspansi kerja yang sifatnya horizontal untuk 

memberikan pekerjaan dengan keragaman tugas meskipun dengan tanggung jawab yang 

relatif sama. Job Enlargement dikenal juga sebagai Job Relation. 

 

b) Job Eenrichment. 

Job Enrichment merupakan suatu ekspansi pekerjaan secara vertikal dan memberikan 

resposibility lebih banyak terhadap pekerja  

c) Wage Incenntive  

Wage incentive merupakan suatu reward yang diberikan pada pekerja yang mempunyai 

performance diatas normal. 

 

G. Pengaruh Karakteristik Individu Terhadap Kinerja Karyawan 

Menurut Budi Setiyawan dan Waridin (2006:134) kinerja pegawai merupakan hasil 

atau prestasi kerja pegawai yang dinilai dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan 
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standar kerja yang ditentukan oleh pihak organisasi. Kinerja yang baik adalah kinerja yang 

optimal, yaitu kinerja yang sesuai standar organisasi dan mendukung tercapainya tujuan 

organisasi. Organisasi yang baik adalah organisasi yang berusaha meningkatkan 

kemampuan sumber daya manusianya, karena hal tersebut merupakan faktor kunci untuk 

meningkatkan kinerja pegawai.  

Mangkunegara (2006:50) menjelaskan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tuganya, sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Untuk meningkatkan kinerja dibutuhkan 

motivasi yang lebih dari karyawan dan untuk meningkatkan motivasi karyawan ada bebrapa 

faktor yang harus diperhatikan. Menurut Stoner (2009:431) faktor yang mempengaruhi 

motivasi kerja seorang karyawan diantaranya meliputi karakteristik individu. Karakteristik 

individu dapat dillihat melalui minat yang tinggi, sikap yang baik, serta adanya kebutuhan.  

H. Pengaruh Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

Beban kerja adalah sejumlah proses atau kegiatan yang harus diselesaikan oleh 

seorang pekerja dalam jangka waktu tertentu. Apabila seorang pekerja mampu 

menyelesaikan dan menyesuaikan diri terhadap sejumlah tugas yang diberikan, maka hal 

tersebut tidak menjadi suatu beban kerja. Namun, jika pekerja tidak berhasil maka tugas dan 

kegiatan tersebut menjadi suatu beban kerja.  

Selain itu beban kerja artinya setiap karyawan melaksanakan tugas pekerjaan yang 

dipercayakan untuk dikerjakan dan dipertanggung jawabkan oleh satuan organisasi atau 

seorang  karyawan  tertentu sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan sehingga 

efektivitas kerja akan berhasil dengan baik. Beban kerja dalam penelitian ini yaitu mengenai 

target yang harus dicapai, kondisi Pekerjaan dan standar pekerjaan (Soleman, 2012). Jadi 

dengan semkin meningatnya beban kerja maka kinerja karyawan akan mengalami 
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penurunan namun demikian apabika beban kerja yang tidak terlalu tingggi akan mendukung 

upaya peningkatan kinerja karyawan.  

I. Pengaruh Lingkungan Kerja Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan 

Penciptaan lingkungan kerja yang baik dapat menjaga kesehatan karyawan dari 

gangguan penglihatan, penciuman, pendengaran dan kelelahan. Lingkungan kerja yang 

sehat dan bersih dapat mempertahankan serta meningkatkan kinerja kerja karyawan. 

Lingkungan kerja yang baik akan menimbulkan suasana yang baik pula, dimana kelelahan 

dan kebosanan dalam melakukan pekerjaan akan berkurang atau hilang. Sebaliknya 

lingkungan kerja yang buruk akan menimbulkan kebosanan, kelelahan dan suasana yang 

kurang menyenangkan sehingga kinerja karyawan menjadi menurun. 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 kerja karyawan yang 

bekerja di dalam perusahaan yang bersangkutan tersebut. Hubungan antara lingkungan kerja 

yang baik dengan tingginya tingkat kinerja kerja karyawan pada suatu perusahaan tidak 

dapat diragukan lagi. (Ahyari, 2009:125).Lingkungan kerja yang cukup memuaskan para 

karyawan perusahaan akan mendorong karyawan tersebut untuk bekerja sebaik-baiknya 

sehingga proses pelaksanaan kegiatan produksi di perusahaan dapat berjalan baik pula. 

Dengan demikian apabila lingkungan kerja di perusahaan tersebut baik maka para karyawan 

akan cenderung untuk bekerja di perusahaan dengan baik pula sehingga luas produksi yang 

telah dilakukan dapat mendekati dengan luas produksi yang telah direncanakan oleh 

perusahaan. 

J. Kerangka Konsep Penelitian 
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Berdasar latar belakang, masalah penelitian, landasan teori, dan tujuan penelitian, 

maka kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam model hipotesis 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

K. Hipotesis 

Pengertian Hipotesis Penelitian Menurut Sugiyono (2009: 96), yaitu merupakan 

jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban 

yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir 

Karakteristik 

individu (X1) 

Kinerja 

Karyawan (Y) 
 

Beban Kerja 

(X2) 

Lingkungan 

 Kerja (X3) 
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yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan dam hipotesis penelitian 

ini yaitu: 

H1= Karakteristik individu, beban kerja dan lingkungan kerja berpengaruh  

signifikan terhadap kinerja pegawai pada Bank Rakyat Indonesia Cabang 

Sumenep. 

H2=Lingkungan kerja lebih berpengaruh dominan terhadap kinerja pegawai pada 

Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumenep. 

 


