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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi seperti sekarang ini dimana keterhubungan ekonomi dan 

budaya dunia berlangsung sangat cepat, sehingga perusahaan dimana pun berada 

dituntut untuk berlomba-lomba menjaga eksistensinya. Dalam upayanya tersebut 

sumber daya manusia sebagai bagian penting dalam menjaga keberlangsungan hidup 

perusahaan harus diperhatikan pengelolaannya secara profesional. Dukungan dari 

sumber daya manusia yang handal pastinya dapat menghasilkan kinerja perusahaan 

yang baik serta berdampak positif bagi eksistensi perusahaan, sehingga memiliki 

sumber daya manusia yang baik secara sikap dan performa serta kinerja merupakan 

harapan dari setiap perusahaan, khususnya bagi PT. Permata Rafif Jaya. 

PT. Permata Rafif Jaya merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

developer penyedia hunian bagi masyarakat di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya. 

Perusahaan ini berdiri sejak Januari 2020 dengan jumlah karyawan saat ini berjumlah 

35 orang. Meskipun tergolong perusahaan yang baru merintis namun kebutuhan 

dalam mengembangkan perusahaan melalui sumber daya manusia yang berkinerja 

baik pastinya dibutuhkan. Karena dengan kinerja yang baik perusahaan dapat menjadi 

berkembang dan besar. 

Kinerja merupakan landasan bagi pencapaian tujuan suatu organisasi. 

Keberhasilan organisasi dalam meningkatkan kinerjanya sangat bergantung pada 

kualitas sumber daya manusia yang bersangkutan dalam bekerja selama berada pada 

organisasi tersebut. Salah satu hal yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan adalah 

lingkungan kerja yang mendukung, motivasi kerja yang dimiliki serta disiplin kerja 

yang dijalankan. 

Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

kinerja karyawan karena dengan lingkungan kerja yang baik serta nyama, karyawan 

dapat memaksimalkan kinerjanya. Dalam menunjang kinerja karyawan, perusahaan 

harus menyediakan lingkungan kerja yang dapat menunjang kelancaran, keamanan, 

keselamatan, kebersihan, serta kenyamanan dalam bekerja dan adanya fasilitas yang 

memadai sehingga karyawan merasa aman, tenang dan senang dalam menjalankan 

tugas- tugas yang dibebankan dan menjadi tanggung jawabnya. Lingkungan kerja 

dapat menciptakan hubungan kerja yang mengikat antara orang-orang yang ada 

didalam lingkungannya. Oleh karena itu, hendaknya diusahakan agar lingkungan 

kerja harus baik dan kondusif karena lingkungan kerja yang baik dan kondusif 

menjadikan karyawan merasa betah berada di ruangan dan merasa senang serta 

bersemangat untuk melaksanakan tugas-tugasnya. 
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Faktor lain yang juga dapat menentukan kinerja karyawan adalah motivasi 

kerja yang diberikan oleh perusahan. Motivasi merupakan dorongan, keinginan, 

hasrat dan tenaga penggerak yang berasal dari diri manusia untuk berbuat atau untuk 

melakukan sesuatu. Jadi pada dasarnya apabila perusahaan ingin meraih kinerja yang 

optimal sesuai dengan target yang telah di tentukan maka perusahaan haruslah 

memberikan motivasi pada karyawan agar karyawan mau dan rela mencurahkan 

tenaga dan pikiran yang dimiliki demi pekerjaan. Persoalan dalam memotivasi 

karyawan tidak mudah karena dalam diri karyawan terdapat keinginan, kebutuhan dan 

harapan yang berbeda antara satu karyawan dengan karyawan lain. Jadi apabila 

manajemen dapat memahami persoalan motivasi dan mengatasinya maka perusahaan 

dapat mendapatkan kinerja karyawan yang optimal sesuai dengan standar yang di 

tentukan. 

Disiplin juga sangat diperlukan dalam meningkatkan kinerja karyawan di 

dalam perusahaan atau organisasi. Jika karyawan maupun atasan tidak memiliki 

kedisiplinan, maka kinerja karyawan mengalami penurunan dalam perusahaan atau 

organisasi. Contohnya seperti, datang terlambat, maka pekerjaan yang seharusnya 

selesai menjadi tidak terselesaikan, karena tidak adanya kedisiplinan dalam suatu 

perusahaan atau organisasi. Disiplin kerja dapat didefinisikan sebagai suatu sikap 

menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, 

baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankannya dan tidak 

mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila melanggar tugas dan wewenang 

yang diberikan kepadanya 

Berdasarkan uraian di atas, membuat penulis tertarik melakukan penelitian 

mengenai Pengaruh Lingkungan Kerja, Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan PT. Permata Rafif Jaya.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini 

yaitu: 

1) Apakah lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

pada PT. Permata Rafif Jaya? 

2) Apakah motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

pada PT. Permata Rafif Jaya? 

3) Apakah disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada 

PT. Permata Rafif Jaya? 

4) Apakah lingkungan kerja, motivasi erja dan disiplin kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. Permata Rafif Jaya? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1) Untuk mengetahui dan menganalisis lingkungan kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan pada PT. Permata Rafif Jaya. 

2) Untuk mengetahui dan menganalisis motivasi kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan pada PT. Permata Rafif Jaya. 

3) Untuk mengetahui dan menganalisis disiplin kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan pada PT. Permata Rafif Jaya. 

4) Untuk mengetahui dan menganalisis lingkungan kerja, motivasi erja dan 

disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. 

Permata Rafif Jaya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1) Manfaat teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan bagi perusahaan dalam menentukan langkah yang diambil 

terutama yang berkaitan dengan lingkungan kerja, motivasi kerja dan disiplin 

kerja dalam meningkatkan kinerja karyawan PT. Permata Rafif Jaya. 

2) Manfaat praktis 

a) Bagi penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam 

mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang kinerja karyawan, 

lingkungan kerja, motivasi kerja serta disiplin kerja. 

b) Bagi peneliti selanjutnya 

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi rekan-rekan 

mahasiswa dalam menyusun skripsi mengenai objek penelitian yang 

berbeda dan sebagai sarana informasi dalam pemecahan masalah yang 

sama. 
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