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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1  Landasan Teori  

 

2.1.1  Manajemen Sumber Daya Manusia 

 

2.1.1.1  Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

 

Sumber daya manusia memegang peran yang sangat penting dalam 

organisasi. Untuk mencapai tujuan organisasi, dibutuhkan sumber daya manusia 

yang memiliki kemampuan atau ketrampilan sehingga menghasilkan karya, 

kreativitas dan dorongan organisasi atau perusahaan sehingga diharapkan sumber 

daya manusia dapat berkontribusi pada organisasi. 

 

Menurut Sunyoto (2015:3), Manajemen sumber daya manusia adalah 

perencanaan, pengorganisasian, pembinaan dan pengawasan pengadaan, 

pengembangan, kompensasi, integrasi, menjaga dan mengakhiri hubungan kerja 

dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan secara terintegrasi. 

Menurut Dessler (2015:3), manajemen sember daya manusia adalah proses 

untuk memperoleh, melatih, menilai dan memberi kompensasi pada karyawan dan 

untuk mengurus relasi tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan serta hal-hal yang 

melibatkan keadilan. 

 

Sedangkan menurut Mangkunegara (2013:2), manajemen sumber daya 

manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan 

pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan dan pemisahan tenaga kerja dalam 

rangka mencapai tujuan organisasi.  

 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menyimpulkan  manajemen 

sumber daya manusia adalah kegiatan pengelolaan, termasuk pemanfaatan, 

pengembangan, peniliaian, sebagai anggota individu memberikan remunerasi 

kepada manusia organisasi atau perusahaan, juga terkait dengan metode desain 

sistem pengaturan karyawan, manajemen karir, evaluasi kinerja, kompensasi 

karyawan, dan hubungan kerja yang terlibat secara langsung mempengaruhi praktik 

manajemen organisasi. 
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2.1.1.2  Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia 

 

Menurut  Edy Sutrisno (2016:7), tujuan manajemen sumber daya manusia 

meliputi : 

1. Memberikan pertimbagan manajemen dalam membuat kebijakan DSM 

untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pekerja yang bermotivasi dan 

berkinerja yang tinggi. 

2. Mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur SDM 

yang memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuannya. 

3. Membantu dalam pengembangan arah keseluruan organisasi dan strategi, 

khususnya yang berkaitan dengan implikasi SDM. 

4. Memberi dukungan yang akan membantu manajer untuk mencapai 

tujuannya. 

5. Menangani berbagai krisis dan situasi sulit dalam hubungan antar pekerja 

untuk menyakinkan bahwa mereka tidak menghambat organisasi dalam 

mencapai tujuannya. 

6. Menyediakan media komunikasi antara pekerja dan manajemen organisasi. 

7. Bertindak sebagai pemelihara standar organisasi dan nilai dalam manamen 

SDM. 

 

2.1.1.3  Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

 

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2016:21-23) fungsi manajemen sumber 

daya manusia adalah sebagai berikut : 

1. Perencanaan 

Perencanaan adalah Rencanakan tenaga kerja dengan secara secara efektif 

dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan  perusahaan membantu mencapai 

tujuan. 

2. Pengorganisasian 

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasian semua karyawan 

dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, 

integrasi dan koordinasi dalam bagan organisasi. 

3. Kompensasi 

Kopensasi adalah pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung, uang 

atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kapada 

perusahaan. 
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4. Integrasi 

Integrasi adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan 

kebutuhan karyawan, agar terjadi kerjasama yang serasi dengan saling 

menguntungkan. 

5. Pemeliharaan 

Pemeliharaan adalah Kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi 

fisik, mental dan loyalitas karyawan, agar karyawan mau bekerja sama 

sampai pensiun. 

6. Pengadaan 

Pengadaan adalah proses seleksi, penempatan, orientasi dan pelantikan 

untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

7. Kedisiplinan 

Kedisiplinan Merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang 

terpenting dan terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin sulit terwujud 

tujuan yang maksimal. 

8. Pengendalian 

Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar 

mentaati peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. 

9. Pengembangan 

Pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, 

konseptual dan moral karyawan melalui 

10. Pengarahan 

Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, gar mau bekerja 

sama dengan bekerja efektif serta efesien dalam membantu tujuan 

perusahaan, karyawan dan masyarakat. 

11. Pemberhentian 

Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu 

perusahaan. 

 

2.1.2  Lingkungan Kerja 

 

2.1.2.1  Pengertian Lingkungan Kerja 

 

Manajemen sangat perlu memperhatikan lingkungan kerja perusahaan. 

Karena lingkungan kerja berdampak langsung pada karyawan. Lingkungan kerja 
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yang kondusif dapat meningkatkan kinerja karyawan, demikian pula sebaliknya, 

lingkungan kerja yang tidak tepat dapat menurunkan kinerja karyawan. Jika manusia 

mampu melakukan aktivitas dengan sebaik-baiknya, sehat, aman dan nyaman, maka 

kondisi lingkungan kerja dianggap baik. Dalam jangka panjang, konsekuensi 

lingkungan kerja akan terlihat. Lingkungan kerja yang tidak menguntungkan 

mungkin membutuhkan lebih banyak tenaga kerja dan waktu, dan tidak mendukung 

terwujudnya desain sistem kerja yang efisien. Lingkungan kerja merupakan suasana 

dimana karyawan melakukan aktivitas setiap hari. 

Menurut Sedarmayanti (2012:21), Lingkungan kerja adalah seluruh alat dan 

bahan yang dihadapi, lingkungan sekitar tempat seseorang bekerja, cara kerja dan 

pengaturan kerjanya sebagai individu atau kelompok. 

Menurut Danang sunyoto ( 2012:43), Lingkungan kerja adalah segala 

sesuatu yang ada di sekitar pekerja, dan dapat memengaruhinya untuk melakukan 

tugas yang diberikan, seperti pembersihan, musik, pencahayaan, dll.  

Menurut Herman sofyandi ( 2018:38), Lingkungan kerja didefinisikan 

sebagai serangkaian faktor yang mempengaruhi kinerja fungsi atau kegiatan 

manajemen sumber daya manusia yang terdiri dari faktor-faktor internal yang 

dihasilkan dalam organisasi. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 

lingkungan kerja adalah segala kondisi di sekitar karyawan yang dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas yang diberikan, atau 

lingkungan di sekitar organisasi yang dapat mendukung aktivitas karyawan tersebut. 

mendukung aktivitas karyawan. Mencapai tujuan organisasi perusahaan. 

 

2.1.2.2  Jenis-Jenis Lingkungan Kerja 

 

 Menurut Sedarmayanti (2012:21), menyatakakan secara garis besar, jenis 

lingkungan kerja terbagi menjadi dua yaitu : 

1.  Lingkungan Kerja Fisik 

Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang terletak 

di sekitar tempat kerja dan dapat mempengaruhi karyawan secara langsung 

atau tidak langsung. Lingkungan kerja fisik dibedakan menjadi dua 

kategori, yaitu: 

a. Lingkungan yang langsung berhubungan dengan karyawan. seperti 

pusat kerja, kursi, meja dan lainya. 

b. Lingkungan peralatan atau lingkungan umum dapat juga disebut 

lingkungan kerja yang mempengaruhi kondisi manusia. Misalnya 
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:temperatur, kelembapan, serkulasi udara pencahayaan, kebisingan, 

getaran mekanis, bau tidak sedap, warna. 

 

2.  Lingkungan Kerja non Fisik 

Lingkungan kerja non fisik adalah segala sesuatu yang terjadi, yang terkait 

dengan hubungan kerja, hubungan dengan atasan, dan hubungan sesama. 

Lingkungan non-fisik ini juga merupakan sekumpulan lingkungan kerja 

yang tidak dapat diabaikan 

 

2.1.2.3  Aspek-Aspek Lingkungan Kerja 

 

Lingkungan kerja yang baik akan berdampak besar terhadap peningkatan 

kinerja karyawan. Aspek lingkungan kerja yang dapat berdampak positif bagi 

karyawan sehingga dapat meningkatkan kinerja dengan sebaik-baiknya, menurut 

Nitisemito (2011;183), yaitu : 

1.  Lingkungan kerja yang selalu bersih, sejuk dan rindang 

2. Tempat kerja yang dapat memberikan rasa aman saat bekerja 

3. Tersedianya alat-alat yang memadai 

4. Tersedianya ruang kerja yang memiliki penerangan cukup baik 

5. Tersedianya ruang kerja yang mencakupi dan memadai serta lokasi yang jauh 

dari kebisingan dan getaran sehingga tidak mengganggu kosentrasi dalam 

bekerja 

 

2.1.2.4 Indikator Lingkungan Kerja 

 

 Menurut Sedarmayanti ( 2014:46), bahwa lingkungan kerja diukur melalui 

indikator-indikator sebagai berikut : 

1. Pencahayaan. Jalannya organisasi tidak dapat dipisahkan dari faktor 

pencahayaan, begitu pula untuk membantu kondisi kerja memberikan 

pencahayaan yang signifikansi. Salah satu faktor penting di lingkungan kerja 

yang dapat memberikan energi untuk bekerja adalah pencahayaan yang 

dapat diterima. Karyawan yang terkait dengan pekerjaan sepanjang hari 

tidak berdaya melawan ketegangan mata bergabung dengan kelemahan 

mental, sensasi kemarahan dan masalah aktual lainnya. Sejauh penerangan 

di sini tidak hanya terbataspenerangan listrik dan juga penerangan siang 

hari. Untuk situasi ini, dengan Kehadiran pencahayaan yang baik dapat 
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memberikan kepuasan pekerjaan sehingga akan lebih baik increment 

menyelesaikan di tempat kerja. Sorotan pencahayaan bagus menyala 

Lingkungan kerja adalah sebagai berikut:  

a) Cahaya yang memadai, 

b) Cahaya yang tidak berkilau dan silau,  

c) Tidak ada kontrans yang tajam,  

d) Cahaya yang terang, 

e) Penyebaran cahaya yang merata dan  

f) Warna yang sesuai.  

 

2. Suhu udara.  

Tempat kerja bisa terasa menyenangkan jika dijunjung beberapa faktor, 

salah satu komponen yang memberikan andil adalah suhu udara. Suhu 

Udara di ruang kerja merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan 

oleh organisasi para eksekutif dengan tujuan agar karyawan dapat 

memanfaatkan pekerjaan semua kapasitas untuk membuat hasil yang ideal 

secara bersamaan pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Terlepas 

dari suhu udara, penyebaran udara di lingkungan kerja itu harus diperhatikan 

juga. Jika aliran udaranya bagus, udara kotor ada di sana bagian dalam dapat 

diganti dengan udara bersih yang berasal dari luar ruangan. Membahas 

keren, ada tiga hal yang harus diperhatikan perhatian khususnya tentang 

kelembapan, suhu udara dan aliran udara. Tiga hal ini sangat berpengaruh 

terhadap karyawan. 

 

3. Ruang kerja yang bagus adalah desain ruang kerja yang dapat mencegah 

gangguan keamanan dan keselamatan kerja untuk semua karyawan yang 

bekerja di dalamnya. Hal-hal yang dibutuhkan dalam ruang kerja harus 

diatur sedemikian rupa agar tidak membuat karyawan pengaruh yang 

meresahkan. Jalan yang dipergunakan pekerja tidak boleh dimanfaatkan 

untuk mengurus hal-hal yang pasti tidak. Ruang kerja harus direncanakan 

sedemikian rupa sehingga memberi kesan menyenangkan para karyawan. 

Demikian juga, organisasi harus selalu memberikan variasi kantor yang 

memuaskan, ini direncanakan untuk membuat karyawan merasa senang 

Selain itu, merasa nyaman di ruang kerja.  

 

4. Hubungan antara karyawan dan pimpinan. yang baik dengan pimpinan dapat 

membentuk lingkungan yang dapat mendorong dan menahan karyawan 

untuk tetap berada di organisasi.  
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5. Hubungan sesama rekan kerja yang baik 

Berdasarkan indikator di atas bahwa peneliti tidak sepenuhnya 

menggunakan indikator lingkungan kerja fisik dan non fisik, karena peneliti 

menyesuaikan dengan Kondisi yang ada di perusahaan, sehingga beberapa 

indikator tidak digunakan dalam penelitian ini. 

 

2.1.3  Motivasi 

 

2.1.3.1  Pengertian Motivasi 

 

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2014:143) motivasi adalah pemberian dan 

penggerak yang menciptakan keinginan kerja seseorang agar mereka mau bekerja 

sama, efektif dan terintegrasi dengan segala upaya untuk mencapai 

kepuasan.Menurut Wibowo (2016:322) menyatakan motivasi meruapakan proses 

pskilogis yang membangkitkan dan mengarahkan perilaku tujuan atau hoal-directed 

behavior. 

Menurut Edy Sutrisno (2015:146) motivasi adalah suatu faktor yang 

mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu, oleh karena itu 

motivasi sering kali diartikan pula sebagai faktor pendorong perilaku seseorang. 

Sedangkan menurut Robbins dan Coulter (2014:47) motivasi merupakan faktor 

utama di mana kondisi yang sangat di butuhkan oleh semua orang dan diperlukan 

setiap hari untuk menjankan kehidupan, membantu semua orang, memimpin 

sekelompok orang dan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Berdasarkan beberapa pengertian motivasi diatas dapat disimpulakan bahwa 

motivasi adalah dorongan yang membuat seseorang rela mengorbankan tenaga, 

waktu dan pikiranya untuk mewujudkan tujuan yang ingin di capai suatu organisasi. 

 

2.1.3.2  Faktor – Faktor Motivasi 

 

 Menurut Edy  Sutrisno (2012:116) motivasi sebagai proses psikologis dalam 

diri seseorang akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, Yaitu : 

1) Faktor Internal 

      Faktor internal yang dapat mempengaruhi pemberian motivasi pada 

seseorang antara lain adalah. 

a) Keinginan untuk dapat hidup 

Keiginan untuk dapat hidup adalah kebutuhan setiap orang yang 

tinggal di planet ini. Untuk menjaga hidup ini individu perlu 
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melakukan apa saja, terlepas dari apakah pekerjaan itu dapat diterima 

atau tidak, apakah itu halal atau haram, dll. 

b) Keiginan untuk memiliki 

Keinginan untuk bisa memiliki barang bisa menguatkan seseorang 

untuk melakukan pekerjaan itu. 

c) Keinginan untuk memperoleh penghargaan 

 Seseorang perlu bekerja karena memiliki keinginan untuk diakui, 

dianggap oleh orang lain. Untuk memperoleh posisi sosial lebih 

tinggi, orang menghabiskan uang mereka untuk mendapatkan dan 

tetap saja, pada akhirnya dia harus bekerja keras. 

d) Keinginan untuk mendapatkan pengakuan 

Keinginan untuk memperoleh pengakuan dapat meliputi hal-hal, 

adanya penghargaan untuk prestasi, adanya hubungan kerja yang 

menyenangkan dan kompak, pimpinan yang adil dan bijaksana dan 

perusahaan tempat bekerja dihargai oleh masyarakat. 

e) Keinginan untuk berkuasa 

Keinginan untuk berkuasa akan mendorong seseorang untuk bekerja 

 

2) Faktor Ekstern 

Faktor luar juga tak kalah penting dalam melemahkan motivasi seseorang. 

Faktor –faktor ekstern adalah: 

a) Kondisi lingkungan  kerja 

  Lingkungan kerja adalah keseluruan sarana dan prasarana kerja yang 

ada di sekitar karyawan yang sedang melakukan pekerjaan yang dapat 

mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan. 

b) Kompensasi yang memadai 

Kompensasi adalah segala jenis sesuatu yang diterima karyawa baik 

berupa uang atau barang secara langsung maupun tidak langsung. 

c) Supervisi yang baik Fungsi supervisi dalam suatu tugas adalah 

memberi pengarahan, bimbingan kerja karyawan, sehingga mereka 

bisa bekerja dengan baik tanpa melakukan kesalahan. 

d) Adanya jaminan pekerjaan   

Setiap orang akan bekerja keras dengan mengorbankan dirinya untuk 

perusahaan jika yang bersangkutan merasa ada jaminan karir yang 

jelas dalam pekerjaanya 
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e) Status dan tanggung jawab  

 Status atau posisi dalam jabatan tertentu adalah keinginan setiap 

karyawan dalam bekerja 

f) Peraturan yang fleksibel  

 Bagi perusahaan besar, biasanya sudah ditetapkan sistem dan 

prosedurnya yang harus diikuti oleh semua karyawan 

 

2.1.3.3  Bentuk – Bentuk Motivasi 

 

Menurut Fahmi (2016: 89) motivasi muncul dalam dua bentuk dasar     

yaitu: 

1.  Motivasi Ekstrinsik ( dari luar )  

Motivasi ekstrinsik muncul dari luar diri seseorang kemudian selanjutnya 

mendorong seseorang untuk menumbuhkan semangat motivasi dalam diri 

orang tersebut untuk mengubah seluruh sikap yang dia miliki saat ini 

menuju jalan yang lebih baik. 

 

2.  Motivasi Intristik ( dalam diri seseorang atau kelompok ) 

Motivasi intristik adalah motivasi yang muncul dan berkembang begitu saja 

dalam diri seseorang, yang kemudian memengaruhinya dalam melakukan 

sesuatu yang berharga dan berarti. 

 

2.1.3.4  Indikator Motivasi 

 

 Menurut teori A.H  Maslow  (Robbins:2019:128) indikator motivasi 

mempunyai lima tingkat hirarki kebutuhan yaitu: 

1) Kebutuhan Fisiologis 

Kebutuhan untuk mempertahankan hidup disebut juga kebutuhan psikologis, 

khususnya kebutuhan untuk mempertahankan hidup dari kematian. 

Kebutuhan ini adalah level yang paling dasar, kebutuhan yang paling dasar 

ini berupa kebutuhan  kebutuhan makan, minum, penginapan, pakaian, yang 

harus dipenuhi seseorang yang mencoba melindungi diri mereka sendiri dari 

lapar, haus, dingin, panas, dll 
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2) Kebutuhan Rasa Aman 

Kebutuhan ini akan dirasakan dengan sungguh-sungguh setelah kebutuhan 

pertama puas. Dari model di atas jelas setelah kebutuhan tingkat dasar 

terpenuhi, seseorang berusaha untuk memuaskan kebutuhan tingkat yang 

lebih tinggi, khususnya yang dekat dengan kesejahteraan dan keamanan 

harta bendanya 

 

3) Kebutuhan Sosial 

Kebutuhan Sosial misalnya kebutuhan untuk berteman dan intraksi yang 

lebih erat dengan orang lain. Dalam organisasi akan berkaitan dengan 

kebutuhan akan danya kelompok kerja yang kompak, supervise yang baik, 

liburan bersama dan sebagainya. 

 

4) Kebutuhan Penghargaan 

Kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk dihormati, dihargai atas prestasi 

seseorang, pengakuan atas kemampuan dan keahlian seseorang serta 

efektifitas kerja seseorang 

 

5) Kebutuhan Aktualisasi Diri 

Kebutuhan untuk menggunakan kemampuan, skill, dan potensi, kebutuhan 

untuk berpendapat dengan mengemukakan ide-ide memberi penilaiandan 

kritik terhadap sesuatu. 

 

2.1.4  Disiplin Kerja 

 

2.1.4.1  Pengertian Disiplin Kerja 

 

Edy Sutrisno (2016:89) disiplin adalah perilaku seseorang yang sesuai 

dengan peraturan, prosedur kerja yang ada atau disiplin adalah sikap, tingkah laku 

dan perbuatan yang seesuai dengan peraturan dari organisasi baik tertulis maupun 

tidak tertulis.Menurut Sinambela (2016:332) disiplin juga bermanfaat untuk 

mendidik pegawai dalam mematuhi dan mentaati peraturan, prosedur, serta 

kebijakan yang ada sehingga menghasilkan kinerja yang baik. Untuk memelihara 

dan meningkatkan kedisiplinan yang baik merupakan hal yang cukup sulit karena 

banyak faktor yang mempengaruhinya.  

Terkadang kekurangtahuan karyawan tentang peraturan, prosedur dan 

kebijakan yang ada merupakan penyebab terbanyak tindakan indisipliner. Menurut 

Mangkunegara (2013:129) mengatakan bahwa disiplin kerja dapat diartikan sebagai 
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pelaksana manajemen untuk memperteguh pedoman-pedoman organisasi.Sedangkan 

Menurut Hasibuan (2012:40) disiplin kerja merupakan alat yang digunakan oleh 

pimpinan untuk mengubah perilaku karyawan agar meningkatkan kesadaran dan 

kesedian seseorang untuk mentaati semua peraturan dan norma-norma yang berlaku. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa disiplin 

kerja adalah suatu bentuk perilaku yang menunjukkan kesedian seseorang untuk 

mentaati segala peraturan dan norma-norma yang ada di dalam suatu perusahaan. 

Sehingga menghasilkan dampak yang baik bagi perusahaan dalam mencapai tujuan 

organisasi. 

 

2.1.4.2  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Disiplin Kerja 

 

Menurut Hasibuan (2012:194) menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

memengaruhi disiplin kerja ada lima yaitu : 

a) Tujuan dan Kemampuan 

Tujuan dan kemampuan memengaruhi tingkat disiplin karyawan, yaitu 

dengan alasan bahwa pada dasarnya bekerjaan dibebankan kepada karyawan 

harus sesuai dengan kemampuan karyawan, agar karyawan disiplin dan 

bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugasnya. terfokus dan tulus 

tentang menyelesaikan tugas. 

b) Kepemimpinan 

Kepemimpinan dapat mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan, karena 

bagaimanpun pimpinan akan menjadi dan dijadikan contoh bagi para 

anggotanya. 

c) Kompensasi 

Kompensasi juga mengambil peran penting dalam tingkat disiplin karyawan, 

karena dengan adanya kompensasi yang diterima akan bertambah baik pula 

disiplin kerja karyawan 

d) Sanksi Hukum 

Dengan adanya sanki yang semakin berat akan membuat pegawai takut 

melakukan tindakan indisiplin dan membat karyawan mematuhi segala 

peraturan yang telah ditetapkan. 

e) Pengawasan 

Dengan adanya pengawasan maka akan membuat karyawan menjadi 

didiplin karena adanya rasa takut untuk melakukan kesalahan dan 

pelanggaran karena diawasi. 
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2.1.4.3  Indikator Disiplin Kerja 

 

 Menurut Hasibuan (2016:94) indikator disiplin kerja yaitu : 

1) Tujuan Kemampuan 

Tujuan yang ingin dicapai harus jelas dan ditetapkan dengan jelas 

serta cukup menantang bagi kemampuan karyawan. Hal ini berarti 

bahwa tujuan (pekerjaan) yang dibebankan kepada karyawan harus 

sesuai dengan kemampuan karyawan yang bersangkutan. Dimensi 

ini diukur dengan dua indikator yaitu : 

a) Kehadiran Karyawan tepat waktu di tempat kerja  

b) Intensitas kehadiran karyawan selama bekerja 

 

2) Tingkat kewaspadaan karywan 

Karyawan yang dalam melakukan pekerjaannya selalu penuh 

perhitungan dan ketelitian memiliki tingkat kewaspadaan yang 

tinggi terhadap dirinya maupun pekerjaanya. Dimensi ini diukur 

dengan dua indikator yaitu : 

a) Kewaspadaan dan hati-hati dalam bekerja  

b) Menjaga dan merawat peralatan kerja 

 

3) Ketaatan pada standar kerja 

Dalam menyelesaikan pekerjaannya diharuskan karyawan untuk 

mentaati semua standar kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan 

keputusan dan aturan kerja sehingga kecelakaan kerja tidak terjadi 

atau dapat dihindari. Dimensi ketaatan pada standar kerja diukur 

dengan menggunakan tiga indikator yaitu: 

a) Memiliki rasa tanggung jawab dalam bekerja  

b) Bekerja sesuai fungsi dan tugasnya  

c) Bekerja sesuai jam kerja  

 

4) Ketaatan pada peraturan kerja 

Demi kenyamanan dan kelancaran dalam bekerja. Dimensi ketaatan 

pada peraturan kerja diukur dengan dua indikator yaitu: 

a) Pemahaman karyawan atas peraturan kerja  

b) Menyelesaikan pekerjaan sesuai peraturan kerja  
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5) Etika kerja 

Diwajibkan oleh setiap pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya 

agar tercipta suasana yang harmonis, saling menghormati antar 

sesama pegawai. Dimensi etika kerja diukur dengan menggunakan 

satu indikator yaitu : 

a) Memiliki sikap dan perilaku yang baik dalam bekerja  

 

2.1.5 Kinerja Karyawan 

 

2.1.5.1 Pengertian Kinerja Karyawan 

 

Menurut Busro (2018:89),kinerja adalah hasil kerja, dan pekerjaan dapat 

dilakukan oleh individu karyawan atau tim dalam organisasi, sesuai dengan 

wewenang dan tanggung jawab yang diberikan organisasi dalam mencapai visi misi 

dan Sasaran organisasi yaitu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah 

dalam waktu yang ditentukan dan tidak melanggar hukum. Menurut Edison et al ( 

2017: 187), kinerja mengacu pada hasil suatu proses yang diukur dalam kurun waktu 

tertentu sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan 

sebelumnya.  

Menurut Kasmir ( 2017: 182),pengertian kinerja lainnya adalah hasil kerja 

dan perilaku kerja yang dicapai dengan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab 

dalam kurun waktu tertentu .Sedangkan menurut Mathis dan Jackson (2011) kinerja 

merupakan hasil kerja yang dicapai oleg seseorang atau kelompok dan orang dalam 

suatu organisasi atau perusahaan, sesuai denga tanggung jawab masing-masing 

dalam rangka upaya mencapai tujuan organiasai secara legal dan tidak melanggar 

hukum dan sesuai dengan moral maupun etika 

 Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menyimpulkan, maka 

definisi kinerja dapat diringkas sebagai hasil kerja yang mengacu pada penyelesaian 

tugas dan tugas yang diberikan untuk mencapai tujuan organisasi dalam kurun 

waktu tertentu. 

 

2.1.5.2 Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

 

Tidak selamanya situasi seseorang atau situasi organisasi di tempat kerja 

selalu baik, banyak kendala yang mempengaruhi kinerja dan organisasi karyawan. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja terlebih dahulu. 



18 

 

Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja Kasmir  (2017:189-193), 

sebagai berikut : 

1. Kemampuan dan Keahlian 

kemampuan atau keterampilan seseorang untuk melakukan pekerjaan 

tertentu. Sesuai dengan konten yang ditentukan, semakin banyak 

kemampuan dan keahlian yang mampu menyelesaikan pekerjaan dengan 

benar 

2. Pengetahuan 

Seseorang yang memiliki pengetahuan tentang pekerjaan yang baik akan 

memudahkan untuk menyelasaikan pekerjaanya. 

3. Rencana kerja 

Merupakan desain kerja yang dapat mempermudah pekerjaan dalam 

mencapai tujuannya. Artinya jika suatu pekerjaan memiliki desain yang 

bagus akan membuatnya lebih mudah untuk menyelesaikan pekerjaan 

dengan baik dan benar. dan sebaliknya. 

4. Kepribadian 

Setiap orang memiliki kepribadian atau karakter Berbeda satu sama lain. 

Pemiliki kepribadian atau karakter yang baik dapat melakukan pekerjaan 

dengan bener dan Bertanggung jawab untuk mencapai hasil Pekerjaannya 

yag bagus. 

5. Motivasi kerja 

Hal ini menjadi penyemangat bagi seseorang untuk menjalankan tugasnya, 

dorongan ini bisa datang dari diri sendiri maupun dari luar seperti pimpinan 

rekan kerja dan dorongan dari orang lain. 

6. Kepemimpinan 

Perilaku seorang pimpinan yang di terapkan dalam organisasi untuk 

mengatur, dan memerintahkan bawahannya untuk melakukan pekerjaan. 

Jika perilaku pemimpin menyenangkan dan memelihara, itu dapat 

meningkatkan kinerja karyawan 

7. Gaya kepemimpinan 

Gaya yang diterapkan oleh pemimpin dalam menghadapi kondisi tertentu 

dalam organisasi. 

8. Budaya organisasi 

Merupakan kebiasaan atau norrma yang berlaku di suatu organisasi maupun 

perusahaan. Kebiasaan atau norma ini mengatur segala sesuatunya Dapat 
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diterapkan dan diterima secara universal, dan setiap orang harus 

mematuhinya Seorang anggota perusahaan atau organisasi 

9. Kepuasan Kerja 

Perasaan senang atau suka yang di tunjukn oleh seseorang sebelum atau 

sesudah melakukan pekerjaan, apabila seseorang melukakan pekerjaan 

dengan senang maka hasil pekerjaan akan memuaskan. 

10. Lingkungan kerja 

Merupakan kondisi disekitar tempat kerja setiap harinya berupa ruangan, 

sarana dan prasarana serta hubungan antar karyawan. 

11. Loyalitas 

Merupakan kesetian pegawai kepada atasanya dengan bekerja setiap hari 

meskipun kondisi organisasi maupun perusahaan yang kurang baik. 

12. Komitmen 

Merupakan kepatuhan karywan untuk menjalankan kebijakan perusahaan, 

sehingga akan membuat karyawan berusaha bekerja secara maksimal agar 

kinerjanya meningkat. 

13. Disiplin kerja 

Merupakan usaha karyawan untuk menjalankan aktivitasnya dengan 

sunguh-sunguh. dalam hal ini, disiplin kerja bisa jadi Dalam bentuk waktu, 

misalnya, selalu berangkat kerja tepat waktu. kemudian Bertindak sesuai 

dengan disiplin Ikuti urutan yang harus diselesaikan. Karyawan yang 

Disiplin dapat mempengaruhi kinerja. 

 

2.1.5.3 Indikator Kinerja 

 

Menurut Mathis dan Jackson (2011:378) kinerja karyawan yang umum 

untuk kebanyakan karyawan meliputi indikator sebagai berikut 

1. Kuantitas dari hasil(jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai). Kuantitas 

adalah jumlah yang ada harus diselesaikan atau dicapai. Estimasi kuantitatif 

termasuk perhitungan hasil interaksi atau pelaksanaan latihan. Ini ada 

hubungannya dengan angka hasil selanjutnya. 

2. Kualitas dari hasil (mutu yang harus dihasilkan). Kualitas adalah mutu yang 

harus dihasilkan(terlepas dari apakah itu dapat diterima). Perkiraan hasil 

subjektif mencerminkan estimasi tingkat pemenuhan, untuk lebih spesifik 
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berapa baik penyelesaian. Ini mengidentifikasi dengan jenis hasil atau hasil 

pekerjaan dicapai oleh karyawan. 

3. Ketepatan waktu dari hasil. Ketepatan waktu diartikan sesuai atau tidak 

sesuai waktu yang diatur atau yang telah ditetapkan set. Estimasi ketepatan 

waktu adalah jenis khusus dari kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu 

penyelesaian suatu kegiatan.  

4. Kehadiran atau absensi. Tingkat partisipasi adalah sesuatu menjadi tolak 

ukur bagi suatu organisasi atau perusahaan dalam mengetahui kehadiran 

karyawan adalam melaksanakan tanggung dalam menyelesaikan tugasnya 

pada organisasi organisasi atau perusahaan. 

5.  Kemampuan untuk bekerja sama. Kapasitas untuk bekerja sama bisa 

membuat kelompok untuk memperluas kerja sama antara karyawan. 

 

2.2  Penelitihan Terdahulu 

 

1. Elisa Mutiara (2020), Dalam penelitian yang berjudul Pengaruh 

Lingkungan Kerja, Stres Kerja, Konflik Terhadap Kinerja Karyawan 

pada PT. Trunojoyo Sumber Listrindo. Metode yang di gunakan 

adalah metode deskriptif. Teknik analisi data  yang digunakan analisi 

linier berganda. Dengan jumlah populasi 50 orang, maka penelitian 

ini tidak ada sampel sehingga semua populasi dijadikan 

responden.Hasil penelitian ini menunjukan  bahwa lingkungan kerja, 

stres kerja, konflik kinerja berpengaruh signifikan. 

 

2. Tobi Mahendra (2020), Dalam penelitian yang berjudul Pengaruh 

Lingkungan Kerja dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada 

Kantor Cabang PT. Petrokimia Pekanbaru. Metode yang di gunakan  

adalah metode kuantitatif. Dengan jumlah populasi 52 orang, Sampel 

akan dilakukan secara acak. Hasil penelitian ini menunjukan  bahwa 

Lingkungan kerja dan Stres Kerja berpengaruh signifikan. 

 

3. Silfia Putri (2020), Dalam penelitian yang berjudul Pengaruh 

Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Yang Dimediasi Oleh 

Kepuasan Kerja pada PT.  Bank BTN Sari’ah Kota Malang. Metode 

yang di gunakan  adalah metode kuantitatif. Dengan jumlah populasi 

66 orang, dengan sampel yang akan di gunakan 57 orang. Hasil 

penelitian ini menunjukan  bahwa kepuasan kerja berpengaruh 

signifikan. 
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4. Siska Amalia Safitri (2020), Dalam penelitian yang berjudul Pengaruh 

Keselamatan Kerja, Fasilitas Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan pada PT. Laksana Kurnia Mandiri 

Sejati Tegal (Lakumas). Metode yang digunakan adalah metode 

kuantitatif. Metode analisi yang digunakan  analisi regresi linear 

berganda dengan menggunakan program SPSS, dengan jumlah 

populasi 150 karyawan yang terdiri dari 3 orang pegawai tetap dan 

147 karyawan perjanjian kerja waktu tertentu, dan sampel yang akan 

digunakan seluruh karyawan bagian produksi. Hasil penelitian ini 

menunjukan  bahwa keselamatan kerja, fasilitas kerja dan lingkungan 

kerja terhadap produktivitas kerja karyawan berpengaruh signifikan. 

 

5. Sandhi Fialy Harapan, Satria Tirtayasa (2020), Dalam penelitian yang 

berjudul Pengaruh motivasi, disiplin dan kepuasan kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan Pada PT. Angkasa Pura II ( persero ) Kantor 

Cabang Kualanamu. Metode yang digunakan adalah metode asoatif. 

Teknis analisi data yang digunakan analisis regresi linier bergada, 

dengan jumlah populasi 35 karyawan, sampel yang akan di gunakan 

semua karyawan. Hasil penelitian ini menunjukan  bahwa motivasi, 

disiplin  dan kepuasan kerja berpengaruh signifikan. 

 

6. Hafis Laksamana N (2020), Dalam penelitian yang berjudul Pengaruh 

motivasi dan lingkungan kerja Terhadap Kinerja Karyawan  PT. 

Bangun Jaya Persada di Jakarta. Metode yang digunakan adalah 

metode kuantitatif, dengan sampel yang akan digunakan berjumlah 56 

karyawan. Hasil penelitian ini menunjukan  bahwa motivasi dan 

lingkungan kerja berpengaruh signifikan. 

 

7. Kiki Permata Sari (2019), Dalam penelitian yang berjudul Pengaruh 

Lingkungan Kerja, Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja di 

PT. Perkebunan Nusantara III (PERSERO) Medan Metode yang 

digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, dengan jumlah 

populasi 57 pegawai dan sampel yang akan digunakan berjumlah 57 

pegawai. Hasil penelitian ini menunjukan  bahwa lingkungan kerja, 

motivasi dan disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan. 

 

8. Noni Hardianti ( 2019),  Dalam penelitian yang berjudul Pengaruh 

Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kantor 
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Regional VI Badan Kepagawaian Negara (BKN) Medan. Metode 

yang di gunakan adalah metode kuantitatif dan asosiatif. Teknik 

analisi data  yang digunakan analisi linier berganda, dengan jumlah 

populasi 87 pegawai dan sampel yang akan digunakan berjumlah 87 

pegawai. Hasil penelitian ini menunjukan  bahwa motivasi dan 

disiplin kerja berpengaruh signifikan. 

 

9. Alisa Indrianti, Santi Arafah (2020), Dalam penelitian yang berjudul 

Pengaruh Motivadi Kerja dan Disiplin kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan. Metode 

yang digunakan adalah metode kuantitatif. Metode analisi yang 

digunakan  analisi regresi linear berganda, dengan jumlah populasi 35 

karyawan dan sampel yang akan digunakan berjumlah 35 karyawan. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa motivasi kerja dan disiplin 

kerja berpengaruh simultan. 

 

2.3  Hubungan Antar Variabel 

 

2.3.1 Hubungan Lingkungan Kerja Dengan Kinerja Karyawan 

 

Secara umum lingkungan kerja sangat berpegaruh terhadap kinerja 

karyawan. Karena itu perlunya lingkungan kerja yang memadai untuk membuat 

karyawan menjadi nyaman dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan kinerja 

karyawan. Menurut Robbins dan Judge (2011:110), menyatakan bahwa lingkungan 

kerja seseorang pegawai sangat mempengaruhi kinerja pegawai. Seperti penelitian 

yang di lakukan oleh Elisa Mutiara (2020) yang menyatakan bahwa Lingkungan 

Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada  PT. 

Trunojoyo Sumber Listrindo 

 

2.3.2 Hubungan Motivasi Dengan Kinerja Karyawan 

 

 Motivasi perpengaruh terhadap kinerja karyawan, karena dengan adanya 

motivasi yang sesui akan meningkatkan kinerja karyawan. 

Motivasi mampu miningkatkan kinerja karyawan.Menurut Sutrisno 

(2014:109) motivasi merupakan faktor yang mendorong seseorang melakukan 

aktivitas tertentu, maka motivasi bisa di artikan sebgai faktor pendorong perilaku 

seseorang. seperti penelitian yang di lakukan oleh Hafis Laksamana N (2020) yang 
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menyatakan bahwa motivasi perpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Bangun Jaya Persada di Jakarta. 

 

2.3.3 Hubungan Disiplin Kerja Dengan Kinerja Karyawan 

 

Disiplin kerja harus dimiliki setiap pegawai dan harus dibudayakan 

dikalangan karyawan agar dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi karena 

merupakan wujud dari kepatuhan terhadap aturan kerja dan juga tanggung jawab diri 

terhadap organisasi atau perusahaan. Disiplin kerja merupakan salah satu tolak ukur 

dari penilaian prestasi kerja. Orang-orang yang mampu menunjukkan sikap disiplin 

dalam bekerja cenderung memiliki ketelitian dan memiliki tanggung jawab yang 

besar terhadap tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Berat ringannya suatu 

tugas yang menjadi tanggung jawab pekerja dipandang atau disikapi berbeda dengan 

pekerja lain, hal ini bergantung kepada individu masing-masing dalam memandang 

kerja tersebut. Semakin dimiliki kesadaran akan tugas dan tanggung jawab ini akan 

menimbulkan disiplin kerja.  

Disiplin sebagai kegiatan manajemen untuk menjalankan standar-standar 

organsisi. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong para karyawan agar 

mengikuti berbagai standar dan aturan sehingga penyelewangan-penyelewengan 

dapat dicegah Handoko(2012:208). Penelitian yang di lakukan oleh Noni Hardianti ( 

2019) yang menyatakan bahwa disiplin kerja perpengaruh potitif dan signifikan 

terhadap Kinerja Pegawai Kantor Regional VI Badan Kepagawaian Negara (BKN) 

Medan. 

 

2.3.4 Hubungan Lingkungan Kerja, Motivasi Dan Disiplin Kerja  Dengan             

Kinerja Karyawan 

 

Lingkungan kerja, motivasi dan disiplin kerja memiliki pengaruh terhadap 

kinerja  karyawan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa lingkungan kerja yang baik, 

motivasi yan sesuai dan disiplin kerja yang baik akan mempengaruhi kinerja 

karyawan. Menurut Nitisemito (2013:97) lingkungan kerja adalah segala sesuatu di 

sekitar karyawan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas yang diberikan 

kepadanya, seperti kebersihan, pencahayaan yang memadai. Lingkungan kerja 

merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kerja karyawan yang paling 

optimal, dengan memiliki lingkungan kerja yang nyaman, aman dan tenang dapat 

meningkatkan kinerja karyawan dalam mencapai tujuannya. 
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Menurut Sinambela (2016:332) disiplin juga bermanfaat untuk mendidik 

pegawai dalam mematuhi dan mentaati peraturan, prosedur, serta kebijakan yang 

ada sehingga menghasilkan kinerja yang baik. 

 

2.4  Kerangka Konseptual 

 

Kerangka konseptual ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel 

lingkungan kerja (X1), motivasi (X2), dan disiplin kerja (X3) terhadap kinerja 

karyawan (Y) pada  kinerja PT. Daikin Airconditioning Indonesia Surabaya secara 

parsial dan simultan. Karangka konseptual pada penelitian dapat  digambarkan pada 

gambar 2.1 

 

       

     

            

 

                

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 
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2.5  Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah penelitihan atau 

peryataan sementara tentang pengaruh / hubungan dua variabel atau lebih. Maka 

hipotesis penelitihan ini adalah : 

H1  :  lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. Mitra Solusi 

Nusantara (Daikin AC Proshop ) Surabaya 

H2 : Motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. Mitra Solusi        

Nusantara (Daikin AC Proshop ) Surabaya. 

H3 : Disiplin kerja berpengaruh kepada kinerja karyawan PT. Mitra Solusi 

Nusantara (Daikin  AC Proshop ) Surabaya 

H4   :  Lingkungan kerja, motivasi dan disiplin kerja secara simultan berpengaruh 

terhadap kinerja PT. Mitra Solusi Nusantara (Daikin AC Proshop ) 

Surabaya 
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