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BAB 2  

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah Manajemen, middle 

range theory dalam penelitian ini adalah Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) 

dan applied theory dalam penelitian ini adalah Lingkungan Kerja, Motivasi Kerja, 

Disiplin Kerja, dan Kinerja Karyawan. 

 

2.1.1 Manajemen 

2.1.1.1 Pengertian Manajemen 

Menurut Hasibuan (Ramadhan, 2018:16) manajemen adalah ilmu dan seni 

mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber- sumber lainnya 

secara efektif dan efisien untuk mencapai satu tujuan. 

Menurut Hanafi (2015:16) manajemen adalah proses merencanakan, 

mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan 

organisasi secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya organisasi 

Menurut Handoko (1998) manajemen adalah suatu proses bekerja untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien dengan 

menggunakan orang-orang melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengendalian dengan memanfaatkan sumber daya-sumber daya yang 

tersedia. 

 

2.1.1.2 Fungsi-fungsi Manajemen 

George R. Terry (Ramadhan, 2018:18) membagi empat fungsi dasar 

manajemen, yaitu Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating 

(Pelaksanaan) dan Controlling (Pengawasan). Keempat fungsi manajemen ini 

disingkat dengan POAC. 

1) Planning (Perencanaan)  

Perencanaan adalah pemilih fakta dan penghubungan fakta-fakta serta 

pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk 

masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan 

kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. 

2) Organizing (Pengorganisasian) 

Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan 

macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan 

orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor- 
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faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan 

wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya 

dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan. 

3) Actuating (Pelaksanaan/Penggerakan)  

Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota 

kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk 

mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-

usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Definisi diatas terlihat bahwa 

tercapai atau tidaknya tujuan tergantung kepada bergerak atau tidaknya 

seluruh anggota kelompok manajemen, mulai dari tingkat atas, menengah 

sampai kebawah.  

4) Controlling (Pengawasan)  

Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus 

dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai 

pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga 

pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard. 

 

2.1.2 Manajemen Sumber Daya Manusia 

2.1.2.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia adalah bidang manajemen yang khusus 

mempelajari hubungan dan peranan manajemen manusia dalam organisasi perusahaan 

(Hasibuan, 2017:10).  

Kemudian menurut Handoko (Mahardikawanto, 2013:1) manajemen sumber 

daya manusia merupakan “pengakuan” akan pentingnya sumber daya manusia dalam 

pencapaian tujuan organisasi, pemanfaatan berbagai fungsi dan kegiatan karyawan 

guna menjamin bahwa mereka dibina secara efektif dan bijak agar bermanfaat bagi 

individu, organisasi, bahkan masyarakat secara luas. 

Adapun menurut Mariani (Arisanti, Santoso, and Wahyuni, 2019:102) 

keberhasilan suatu perusahaan sangat ditentukan oleh kesuksesan perusahaan dalam 

mengelola sumber daya manusia yang dimiliki dalam tercapainya tujuan suatu 

perusahaan. 

 

2.1.2.2 Fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Hasibuan (Ramadhan, 2018:20), menjelaskan secara singkat fungsi-

fungsi manajemen sumber daya manusia sebagai berikut :  

1) Perencanaan (Planning).  

Merencanakan tenaga kerja secara efektif dan efisien agar sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan dalam mewujudkan tujuan.
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2) Pengorganisasian (Organizing).  

Menyusun suatu organisasi dengan mendesain struktur dan hubungan antara 

tugas - tugas yang harus dikerjakan oleh tenaga kerja yang dipersiapkan. 

3) Pengarahan (Directing).  

Kegiatan mengarahkan semua karyawan agar mau bekerjasama dan bekerja 

secara efektif dan efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, 

karyawan, dan masyarakat. 

4) Pengendalian (Controlling). Kegiatan mengendalikan semua karyawan agar 

mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. 

5) Pengadaan Tenaga Kerja (Procurement). Proses penarikan, seleksi, 

penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan. 

6) Pengembangan (Development).  

Proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral 

karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. 

7) Kompensasi (Compensation).  

Pemberian balas jasa langsung (direct), dan tidak langsung (indirect), uang 

atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada 

perusahaan. 

8) Pengintegrasian (Integration).  

Kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan 

karyawan agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. 

9) Pemeliharaan (Maintenance). 

Kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan 

loyalitas karyawan agar mereka mau bekerjasama sampai pensiun. 

Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan program kesejahteraan yang 

berdasarkan sebagian besar kebutuhan karyawannya. 

10) Kedisiplinan (Discipline). 

Keinginan dan kesadaran untuk mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan 

norma–norma sosial. 

11) Pemutusan Hubungan Tenaga Kerja (Separation). 

Putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan. Pemutusan 

hubungan kerja ini dapat disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan 

perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun dan sebab-sebab lainnya. 
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2.1.3 Lingkungan Kerja 

2.1.3.1 Pengertian Lingkungan Kerja 

Menurut Nitisemito (Ginanjar, 2013:24) lingkungan kerja adalah segala 

sesuatu yang ada disekitar pekerja dan dapat mempengaruhi mereka dalam 

menjalankan tugas-tugas yang dibebankan.  

Sedangkan menurut Robbins (Kusuma, 2013:36) lingkungan adalah lembaga-

lembaga atau kekuatan-kekuatan diluar yang berpotensi mempengaruhi kinerja 

organisasi, lingkungan dirumuskan menjadi dua yaitu lingkungan umum dan 

lingkungan khusus. Lingkungan umum adalah segala sesuatu di luar organisasi yang 

memilki potensi untuk mempengaruhi organisasi. Lingkungan ini berupa kondisi 

sosial dan teknologi. Sedangkan lingkungan khusus adalah bagian lingkungan yang 

secara langsung berkaitan dengan pencapaian sasaran-sasaran sebuah organisasi.  

Adapun menurut Logahan (Mahardikawanto, 2013:24) lingkungan kerja 

adalah segala sesuatu yang ada di sekitar karyawan yang dapat mempengaruhi dirinya 

dalam menjalankan tugas-tugas yang sudah diembankan padanya. 

 

2.1.3.2 Dimensi Lingkungan Kerja 

Menurut Sedarmayanti (Jannah, 2019:13) dimensi lingkungan kerja dibagi 

menjadi dua yaitu lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik. Lingkungan 

kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat disekitar tempat kerja 

yang dapat mempengaruhi pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Sedangkan, lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang 

berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan, maupun hubungan 

dengan sesama rekan kerja ataupun hubungan dengan bawahan.  

Sedangkan menurut Menurut Robbins-Coulter (Kusuma, 2013:44) 

lingkungan dirumuskan menjadi dua, meliputi lingkungan umum dan lingkungan 

khusus. Lingkungan umum adalah segala sesuatu diluar organisasi yang memiliki 

potensi untuk mempengaruhi organisasi. Lingkungan ini berupa kondisi sosial dan 

kondisi teknologi. Sedangkan lingkungan khusus adalah bagian lingkungan yang 

secara langsung berkaitan dengan pencapaian sasaran-sasaran sebuah organsasi yang 

dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. 

 

2.1.3.3 Indikator-indikator Lingkungan Kerja 

Yang menjadi indikator-indikator lingkungan kerja menurut Sedarmayanti 

(Mutmainah, 2017:44) adalah sebagai berikut:  

1) Penerangan 

2) Suhu udara
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3) Suara bising 

4) Penggunaan warna 

5) Ruang gerak yang diperlukan 

6) Keamanan kerja 

7) Hubungan karyawan 

Sedangkan menurut Nitisemito (Ginanjar, 2013:25), indikator lingkungan 

kerja yang dapat mempengaruhi semangat dan kegairahan kerja antara lain sebagai 

berikut: 

1) Pewarnaan 

2) Kebersihan 

3) Pertukaran Udara 

4) Penerangan 

5) Keamanan 

6) Kebisingan. 

 

2.1.4 Motivasi Kerja 

2.1.4.1 Pengertian Motivasi Kerja 

Menurut Sondang Siagian (Kusuma, 2013:25) motivasi adalah daya 

pendorong yang mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau dan rela untuk 

mengerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau ketrampilan tenaga dan 

waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung 

jawabnya dan menunaikan kewajibannya, dalam rangka pencapaian tujuan dan 

berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. 

Selanjutnya Hasibuan (Lumintang, 2020:303) mendefinisikan motivasi 

adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan seseorang agar 

mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya 

upayanya untuk mencapai kepuasan. 

McClelland (Ramadhan, 2018:22) mengemukakan bahwa individu 

mempunyai cadangan energi potensial, bagaimana energi ini dilepaskan dan 

dikembangkan tergantung pada kekuatan atau dorongan motivasi individu dan situasi 

serta peluang yang tersedia. 

 

2.1.4.2 Dimensi Motivasi Kerja 

Dalam dimensi motivasi kerja terdapat beberapa ahli yang coba menjelaskan 

tentang motivasi kerja melalui teori motvasi berprestasi dari Mc.Clelland dan teori 

hirarki kebutuhan dari Abraham Maslow.  

Menurut Teori Motivasi Berprestasi McClelland (Ramadhan, 2018:40) 

dimensi motivasi kerja antara lain:
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1) Kebutuhan akan prestasi 

2) Kebutuhan akan kekuasaan  

3) Kebutuhan akan afiliasi 

Sedangkan menurut  teori hirarki kebutuhan dari Abraham Maslow (Kusuma, 

2013:17) terdiri dari: 

1) Kebutuhan fisiologis (Physiological-need). 

2) Kebutuhan rasa aman (Safety-need). 

3) Kebutuhan sosial (Social-need). 

4) Kebutuhan penghargaan (Esteem-need) 

5) Kebutuhan aktualisasi diri (Self-actualization need) 

 

2.1.4.3 Indikator-indikator Motivasi Kerja 

McClelland dalam (Ramadhan, 2018:40) menjelaskan indikator-indikator 

dari dimensi motivasi kerja yaitu: 

1) Kebutuhan akan prestasi 

a) Memiliki kesempatan untuk berprestasi. 

b) Kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. 

c) Bangga hasil kerja menjadi acuan bagi teman sejawat. 

2) Kebutuhan akan kekuasaan  

a) Memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap keberhasilan 

perusahaan. 

b) Mempunyai wewenang untuk menyelesaikan pekerjaan dengan metode 

sendiri. 

c) Mendapatkan kedudukan yang lebih baik dengan bersaing secara sehat. 

3) Kebutuhan akan afiliasi 

a) Menjalin hubungan dengan sesama pegawai dan atasan. 

b) Memiliki kesempatan membantu teman sejawat. 

c) Mendapat pengakuan dari masyarakat atas pekerjannya. 

Selanjutnya indikator motivasi dari teori Maslow yaitu Teori hirarki 

kebutuhan dari Abraham Maslow (Kusuma, 2013:17) terdiri dari: 

1) Kebutuhan fisiologis (Physiological-need). 

Kebutuhan Fisiologis Kebutuhan fisiologis merupakan hirarki kebutuhan 

manusia yang paling dasar yang merupakan kebutuhan untuk dapat hidup 

seperti makan, minum, perumahan, oksigen, tidur dan sebagainya. 

2) Kebutuhan rasa aman (Safety-need). 

Kebutuhan rasa aman meliputi keamanan dan perlindungan dari bahaya 

kecelakaan kerja, jaminan kelangsungan pekerjaannya dan jaminan hari 

tuanya pada saat mereka tidak lagi bekerja.
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3) Kebutuhan sosial (Social-need). 

Kebutuhan sosial yaitu kebutuhan untuk persahabatan, afiliasi interaksi yang 

lebih erat dengan orang lain. Dalam organisasi kaitannya dengan kebutuhan 

adanya kelompok kerja yang kompak, supervisi yang baik, rekreasi bersama 

dan sebagainya. 

4) Kebutuhan penghargaan (Esteem-need). 

Kebutuhan ini meliputi kebutuhan keinginan untuk dihormati, dihargai atas 

prestasi seseorang, pengakuan atas kemampuan dan keahlian seseorang serta 

efektifitas kerja seseorang. 

5) Kebutuhan aktualisasi diri (Self-actualization need). 

Aktualisasi diri merupakan hirarki kebutuhan dari Maslow yang paling tinggi. 

Aktualisasi diri berkaitan dengan proses pengembangan potensi yang 

sesungguhnya dari seseorang. Kebutuhan untuk menunjukkan kemampuan, 

keahlian dan potensi yang dimiliki seseorang. 

 

2.1.5 Disiplin Kerja 

2.1.5.1 Pengertian Disiplin Kerja 

Menurut Moenir (Lucky Meilasari et al., 2020:607) disiplin adalah suatu 

bentuk ketaatan terhadap aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah 

ditetapkan. Ada dua jenis disiplin yang sangat dominan sesuai dengan yang 

dikehendaki individu. Pertama disiplin dalam hal waktu dan disiplin kerja atau 

perbuatan.  

Kemudian  Handoko (Tilaar, Sendow, and Jorie, 2017:2072), menyatakan 

disiplin adalah kegiatan manajemen untuk menjalankan standar-standar 

organisasional. Disiplin adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong 

para pegawai agar mengikuti berbagai standard dan aturan sehingga penyelewengan-

penyelewengan dapat dicegah. Sasaran pokoknya adalah untuk mendorong disiplin 

diri para pegawai.  

Selanjutnya Hasibuan (Ramadhan, 2018:27) mengemukakan bahwa 

kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan 

perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Ketaatan ini dapat diwujudkan 

dalam bentuk sikap, tingkah laku, maupun perbuatan yang sesuai dengan peraturan 

tersebut. 

 

2.1.5.2 Dimensi Disiplin Kerja 

Veithzal dan Ella Jauvani (Purwanto and Ds, 2017:3) mengemukakan seorang 

karyawan dikatakan memiliki disiplin kerja yang tinggi jika yang bersangkutan 
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konsekuen, konsisten, taat asas, bertanggung jawab atas tugas yang diamanahkan 

kepadanya dalam.  

Kemuadian menurut Rivai (Putro, 2017:24), terdapat empat perspektif daftar 

yang menyangkut disiplin kerja, yaitu: 

1) Disiplin Retributif (Retibutive Discipline) adalah berusaha menghukum 

orang yang berbuat salah. 

2) Displin Korektif (Corrective Discipline) adalah berusaha membantu 

karyawan mengoreksi perilakunya yang tidak tepat. 

3) Perspektif Hak-Hak Individu (Individual Right Perspective) adalah berusaha 

melindungi hak-hak dasar individu selama tindakan-tindakan disipliner. 

4) Perspektif Utilitarian (Utilitarian Perspective) adalah berfokus kepada 

penggunaan disiplin hanya pada saat konsekuensi-konsekuensi tindakan 

disiplin melebihi dampak-dampak negatifnya. 

 

2.1.5.3 Indikator-indikator Disiplin Kerja 

Menurut Rivai (Yersa, 2019:17) indikator disiplin kerja dalam organisasi 

memiliki beberapa komponen indikator, yaitu: 

1) Kehadiran, hal ini menjadi indikator yang mendasar untuk mengukur 

kedisiplinan, yang biasanya karyawan yang memiliki disiplin kerja rendah 

terbiasa untuk terlambat dalam bekerja. 

2) Ketaatan Pada Peraturan Kerja, karyawan yang taat pada peraturan kerja tidak 

melalaikan prosedur kerja dan selalu mengikuti pedoman kerja yang 

ditetapkan oleh perusahaan. 

3) Balas jasa, balas jasa (gaji dan kesejahteraan), ikut mempengaruhi 

kedisiplinan karyawan karena balas jasa memberikan kepuasan dan kecintaan 

karyawan terhadap perusahaan dan pekerjaannya 

4) Ketaatan Pada Standar Kerja, hal ini dapat dilihat melalui besarnya tanggung 

jawab karyawan terhadap tugas yang diamanahkan kepadanya. 

5) Tingkat Kewaspadaan Tinggi, karyawan memiliki kewaspadaan tinggi selalu 

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

menggunakan sesuatu secara efektif dan efisien. 

Adapun indikator yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan suatu 

organisasi menurut Hasibuan (Ramadhan, 2018:33) yaitu: 

1) Tujuan dan kemampuan, ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan. 

Tujuan yang harus dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup 

menantang bagi kemampuan karyawan. 

2) Teladan pimpinan, sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan karyawan 

karena pemimpin dijadikan teladan dan pantuan bagi bawahannya.
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3) Keadilan, ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan, karena ego 

dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting ingin diperlakukan adil. 

Keadilan yang dijadikan dasar kebijaksanaan dalam pemberian balas jasa atau 

hukuman merangsang terciptanya kedisiplinan karyawan yang baik. 

4) Waskat (pengawasan melekat), tindakan nyata dan paling efektif 

mewujudkan kedisplinan karyawan perusahaan. Dengan waskat berarti atasan 

harus efektif dan langsung mengawasi perilaku, moral, gairah kerja, sikap, 

dan prestasi kerja bawahannya. 

5) Sanksi dan hukuman, berperan penting dalam memelihara kedisplinan 

karyawan. Dengan sanksi hukuman yang semakin berat karyawan semakin 

takut melanggar peraturan-peraturan perusahaan, sikap dan perilaku 

indispliner karyawan berkurang. Sanksi hukuman seharusnya tidak terlalu 

ringan atau terlalu berat supaya hukuman itu tetap mendidik karyawan untuk 

merubah perilakunya. Sanksi hukuman hendaknya cukup wajar untuk setiap 

tingkatan yang indisipliner, bersifat mendidik dan menjadi alat motivasi 

untuk memelihara kedisplinan dalam perusahaan. 

6) Ketegasan, pimpinan dalam melakukan tindakan mempengaruhi kedisiplinan 

karyawan perusahaan. Pimpinan harus berani dan tegas, bertindak untuk 

menghukum setiap karyawan yang indisipliner sesuai dengan sanksi 

hukuman yang telah ditetapkan. 

7) Hubungan kemanusiaan, hubungan yang baik antara atasan dan bawahan 

maupun antar sesama karyawan dapat mewujudkan suasana kerja yang 

nyaman. Hal ini dapat memotivasi kedisiplinan yang baik pada perusahaan. 

Jadi, kedisiplinan karyawan tercipta apabila hubungan kemanusiaan dalam 

organisasi tersebut baik. 

 

2.1.6 Kinerja Karyawan 

2.1.6.1 Pengertian Kinerja Karyawan 

Istilah kinerja berasal dari Job Performance atau Actual Performance (prestasi 

kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang). Menurut Mangkunegara 

(Ramadhan, 2018:45) pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.  

Sedangkan  kinerja menurut Rivai dan Basri, (Mutmainah, 2017:34) 

menyatakan bahwa kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara 

keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan 

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

yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama. 
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Adapun menurut Robbin (Ramadhan, 2018:45) kinerja merupakan suatu hasil 

yang dicapai oleh pekerja dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku 

untuk suatu pekerjaan.  

 

2.1.6.2 Dimensi Kinerja Karyawan 

Menurut Handoko (Purwanto and Ds, 2017:4) kinerja diartikan sebagai 

ukuran keberhasilan dari karyawan. Kinerja dikonsepsikan sebagai perilaku seseorang 

dalam menetapkan sasaran kerja, pencapaian target sasaran kerja, cara kerja dan sifat 

pribadi seseorang. Kinerja atau prestasi kerja (performance) diartikan sebagai 

ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap, ketrampilan dan 

motivasi dalam menghasilkan sesuatu.  

Kemudian menurut Septianto (Mahardikawanto, 2013:16) mengemukakan 

kinerja seorang karyawan dikatakan baik apabila: 

1) Mempunyai keahlian yang tinggi. 

2) Kesediaan untuk bekerja. 

3) Lingkungan kerja yang mendukung. 

4) Adanya imbalan yang layak dan mempunyai harapan di masa depan. 

 

2.1.6.3 Indikator-indikator Kinerja Karyawan 

Indikator kinerja menurut Robert dan John (Ginanjar, 2013:23) antara lain 

sebagai berikut: 

1) Kuantitas dari hasil, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. Ini 

berkaitan dengan jumlah keluaran yang dihasilkan. 

2) Kualitas dari hasil, yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya), 

pengukuran kualitatif keluaran mencerminkan pengukuran tingkat kepuasan, 

yaitu seberapa baik penyelesainnya. Ini berkaitan dengan bentuk keluaran. 

3) Ketepatan waktu dari hasil, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang 

direncanakan. Pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis khusus dari 

pengukuran kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu penyelesaian suatu 

kegiatan. 

4) Kehadiran, yaitu ada tidaknya karyawan didalam kantor ketika memasuki 

jam-jam kerja. 

5) Kemampuan bekerjasama, yaitu kemampuan karyawan melakukan kegiatan 

bersama-sama dengan karyawan lain dalam suatu kegiatan yang tidak dapat 

dikerjakan oleh perorangan. 

Kemudian menuurut Robbin (Ramadhan, 2018:52) Indikator untuk mengukur 

kinerja karyawan secara individu ada 6 indikator, yaitu:
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1) Kualitas. Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas 

pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan 

dan kemampuan karyawan. 

2) Kuantitas. Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah 

seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. 

3) Ketepatan waktu. Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu 

yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta 

memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. 

4) Efektivitas. Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, 

uang, teknologi, bahanbaku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil 

dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya. 

5) Kemandirian. Merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya dapat 

menjalankan fungsi kerjanya Komitmen kerja. Merupakan suatu tingkat 

dimana karyawan mempunyai komitmen. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Sebagai tinjauan penelitian terdahulu dari penelitian ini, maka peneliti 

mencoba memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki pembahasan 

yang berkaitan dengan masing-masing pengaruh yakni mengenai motivasi, disiplin 

kerja, lingkungan kerja, dan kinerja. 

Tabel 2.1.6 Jurnal Penelitian Terdahulu 

No Nama, Judul, 

Tahun 

Variabel Hasil 

1 Pengaruh 

lingkungan kerja, 

motivasi, dan 

disiplin kerja 

terhadap kinerja 

karyawan Bank 

Lampung Cabang 

Bandar Jaya. 

(Esm 2018) 

(X1) 

Lingkungan 

Kerja,  

(X2) Motivasi 

Kerja,  

(X3) Disiplin 

Kerja,  

(Y) Kinerja 

Karyawan. 

Lingkungan kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan.  

Motivasi kerja berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan.  

Disiplin kerja berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan.  

Lingkungan kerja, motivasi kerja dan 

disiplin kerja secara simultan 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 
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2 Pengaruh 

lingkungan kerja 

terhadap kinerja 

karyawan pada 

Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olah 

Raga Kabupaten 

Sleman. 

(Ginanjar 2013) 

(X1) 

Lingkungan 

Kerja, 

(Y)  Kinerja 

Karyawan. 

Lingkungan kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan.  

 

3 Pengaruh motivasi 

dan lingkungan 

kerja terhadap 

kinerja karyawan 

Hotel Muria 

Semarang. 

(Kusuma 2013) 

(X1) Motivasi 

Kerja, 

(X2) 

Lingkungan 

Kerja, 

(Y)  Kinerja 

Karyawan. 

Motivasi kerja dan lingkungan kerja 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja karyawan Hotel 

Muria Semarang secara simultan 

maupun parsial. 

4 Pengaruh disiplin 

kerja, lingkungan 

kerja dan kualitas 

kehidupan kerja 

terhadap kinerja 

karyawan RSUD 

Dr. M. Ashari 

Malang. 

(Mahardikawanto 

2013) 

(X1) Disiplin 

Kerja, 

(X2) 

Lingkungan 

Kerja, 

(Y)  Kinerja 

Karyawan. 

Lingkungan kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan.  

Disiplin kerja berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan.  

Lingkungan kerja dan disiplin kerja 

secara simultan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

5 Pengaruh motivasi, 

lingkungan kerja, 

disiplin kerja dan 

kompensasi kerja 

terhadap kinerja 

karyawan Bank 

BNI Syariah KC 

Semarang. 

(Mutmainah 2017) 

(X1) Motivasi 

Kerja, 

(X2) 

Lingkungan 

Kerja, 

(X3) Disiplin 

Kerja, 

(Y)  Kinerja 

Karyawan. 

Lingkungan kerja berpengaruh 

positif terhadap prestasi kerja 

karyawan.  

Motivasi kerja berpengaruh positif 

terhadap prestasi kerja karyawan.  

Disiplin kerja berpengaruh positif 

terhadap prestasi kerja karyawan.  
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6 Pengaruh disiplin 

kerja terhadap 

kinerja karyawan 

Rumah Sakit 

Umum Darmayu 

Ponorogo. 

(Pratiwi 2018) 

(X1) Disiplin 

Kerja, 

(Y)  Kinerja 

Karyawan. 

Disiplin kerja berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan.  

7 Pengaruh motivasi 

dan disiplin kerja 

terhadap kinerja 

karyawan PT. ASH 

Cabang Madiun). 

(Putro 2017) 

(X1) Motivasi 

Kerja, 

(X2) Disiplin 

Kerja, 

(Y)  Kinerja 

Karyawan. 

Motivasi kerja berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan.  

Disiplin kerja berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan.  

Motivasi kerja dan disiplin kerja 

secara simultan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

8 

 

Pengaruh motivasi 

dan disiplin kerja 

terhadap kinerja 

karyawan PT. 

Finnet Indonesia. 

(Ramadhan 2018) 

(X1) Motivasi 

Kerja, 

(X2) Disiplin 

Kerja, 

(Y)  Kinerja 

Karyawan. 

Lingkungan kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan.  

Motivasi kerja berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan.  

Disiplin kerja berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan.  

Lingkungan kerja, motivasi kerja dan 

disiplin kerja secara simultan 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 
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9 Yersa M. (2019) 

Pengaruh motivasi, 

disiplin kerja dan 

lingkungan kerja 

terhadap kinerja 

karyawan Tenaga 

Pengajar Yayasan 

Katolik Paroki. 

(Yersa 2019) 

(X1) Motivasi 

Kerja, 

(X2) Disiplin 

Kerja, 

(X3) 

Lingkungan 

Kerja, 

(Y)  Kinerja 

Karyawan. 

Lingkungan kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan.  

Motivasi kerja berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan.  

Disiplin kerja berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan.  

Lingkungan kerja, motivasi kerja dan 

disiplin kerja secara simultan 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

10 Pengaruh Budaya 

Organisasi dan 

Motivasi Kerja 

Terhadap 

Komitmen 

Karyawan dan 

Kinerja Karyawan. 

(Brahmasari 2008) 

Motivasi Kerja 

(X2), Kinerja 

Karyawan 

(Y2) 

Motivasi kerja berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap 

kinerja PT DuPont Agricultural 

Products Indonesia. 

 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Hubungan Antara Lingkungan Kerja dengan Kinerja Karyawan 

Menurut Ramadhan (2018:54) variabel lingkungan kerja memiliki 

keterkaitan dengan kinerja karyawan. Hal ini dikarenakan semakin karyawan merasa 

nyaman dan aman dengan lingkungan kerjanya baik dari fisik maupun non fisik maka 

produktifitas karyawana dapat meningkat. Salah satu indikator lingkungan kerja yang 

mempengaruhi kinerja karyawan adalah kenyamanan didalam ruang kerja serta 

hubungan yang baik dengan rekan kerja dapat mempengaruhi produktivitas dari 

seorang karyawan. 

 

2.3.2 Hubungan Antara Motivasi Kerja dengan Kinerja Karyawan 

Menurut Putro (2017:36). Motivasi karyawan berpengaruh pada hasil kinerja 

karyawan, karena seseorang yang mempunyai motivasi kerja tinggi dapat membuat 

target kerja dalam pekerjaan, sehingga pekerjaan yang dilakukan lebih baik daripada 

karyawan yang mempunyai motivsi kerja yang rendah. Oleh karena itu dengan 
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karyawan yang mempunyai motivasi kerja yang tinggi dan mematuhi peraturan yang 

telah dibuat perusahaan serta mempunyai disiplin yang tinggi dapat berdampak positif 

pada aktivitas kinerja perusahaan.  

 

2.3.3 Hubungan Antara Disiplin Kerja dengan Kinerja Karyawan 

Menurut Susiarto dan Ahmadi (Pratiwi, 2018:38) disiplin kerja karyawan 

merupakan bagian dari faktor kinerja. Kinerja yang optimal dan stabil, bukanlah 

sesuatu yang kebetulan. Tentunya sudah melalui tahapan dengan manajemen kinerja 

yang baik, dan usaha yang maksimal untuk mencapainya. Tanpa melaluli manajemen 

kinerja yang baik memungkinkan hasil yang dibanggakan sesungguhnya semu, 

sehingga keberhasilan merupakan sebuah kebetulan yang bukan didasarkan pada 

fondasi yang kuat.  

 

2.3.4 Hubungan Antara Lingkungan Kerja, Motivasi Kerja dan Disiplin 

Kerja dengan Kinerja Karyawan 

Lingkungan kerja, motivasi kerja serta disiplin kerja sangat berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan karena variabel-variabel tersebut merupakan bagian dalam 

terciptanya kinerja karyawan yang diharapkan perusahaan. Hal tersebut didukung 

oleh hasil dari bebapa penelitian terdahulu. Hasil penelitian Ramadhan (2018:108) 

Motivasi, disiplin kerja, dan lingkungan kerja berpengaruh signifikan secara bersama-

sama (simultan) terhadap kinerja karyawan.  

Hasil penelitian Yersa (2019:86) motivasi, disiplin dan lingkungan kerja 

memiliki pengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan, semakin tinggi 

motivasi, disiplin dan lingkungan kerja semakin kondusif, maka kinerja karyawan 

akan semakin tinggi. 
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2.4 Kerangka Konseptual 

         

                  

          

         
  

  

 

       

    

   

         

          

      

     
  

   

         

 

 

 

 

  Gambar 2.3.4.1 Kerangka Konseptual 

 

Keterangan: 

Variabel Independent  : Lingkungan Kerja (X1), Motivasi Kerja (X2) dan  

  Disiplin Kerja (X3) 

Variabel Dependent : Kinerja karyawan (Y) 

: Garis tipis menjelaskan hubungan secara parsial antara variabel X1, 

X2 dan X3 terhadap Y 

: Garis tebal menjelaskan hubungan secara simultan antara variabel X1, 

X2 dan X3 terhadap Y 

 

2.5 Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah dan kajian pustaka 

yang telah dikemukakan diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah: 

H1   : Lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di 

PT. Permata Rafif Jaya 

H2   : Motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di     

PT. Permata Rafif Jaya. 

H3   : Disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di      

PT. Permata Rafif Jaya. 

H4   : Lingkungan kerja, motivasi kerja dan disiplin kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan di PT. Permata Rafif Jaya. 

 

H1 

H2 

H3 

H4 

Lingkungan 

Kerja (X1) 

Motivasi 

Kerja (X2) 

Disiplin 

Kerja (X2) 

Kinerja 

Karyawan (Y) 


