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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 

2.1.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Hasibuan dalam Supomo (2018:7) manajemen sumber 

daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga 

kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, 

karyawan, dan masyarakat. 

Menurut Mathis (2015:2) manajemen sumber daya manusia adalah 

rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk mengelola 

bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan-tujuan 

organisasional. 

Menurut Wilson Bangun (2012:6)  manajemen sumber daya manusia 

merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, 

pergerakan, dan pengawasan, terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian 

kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja 

untuk mencapai tujuan organisasi. 

Menurut Ardana (2012:1) manaemen sumber daya adalah suatu 

bidang manajemen yang mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam 

organisasi atau perusahaan. 

Menurut Hadari Nawawi (2011: 42) manajemen sumber daya 

manusia adalah proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara 
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manusiawi, agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi 

maksimal bagi pencapaian organisasi (perusahaan). 

2.1.2 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Hasibuan dalam Supomo (2018: 17) bahwa fungsi 

manajemen sumber daya manusia meliputi perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, 

pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian.  

1. Perencanaan 

Perencanaan SDM (human resources planning) adalah merencanakan 

tenaga kerja secara efektif dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan. 

2. Pengorganisasian 

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua 

karyawan dengan menetapkan pembagia kerja, hubungan kerja, 

pendelegasian wewenang, integrasi dan koordinasi dalam bagan 

organisasi. 

3. Pengarahan 

Pengarahan (direction) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan 

agar mau bekerja sama dengan efektif serta efisien dalam membantu 

tercapainya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. 
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4. Pengendalian 

Pengendalian (controlling) adalah suatu kegiatan untuk mengendalikan 

semua karyawan agar mau mentaati peraturan-peraturan perusahaan 

dan bekerja sesuai dengan rencana. 

5. Pengadaan 

Pengadaan (procurement) adalah proses penarikan, seleksi, 

penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

6. Pengembangan 

Pengembangan (development) adalah proses peningkatan keterampilan 

teknis, teoritis, konseptual dan moral karyawan melalui pendidikan dan 

pelatihan. 

7. Kompensasi 

Kompensasi (compensation) adalah pemberian balas jasa langsung 

(direct) dan tidak langsung (inderect), berupa uang atau barang kepada 

karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. 

8. Pengintegrasian 

Pengintegrasian (integration) adalah kegiatan untuk mempersatukan 

kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja 

sama yang serasi dan saling menguntungkan. 

9. Pemeliharaan 

Pemeliharaan (maintenance) adalah untuk memelihara atau 

meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar 

mereka tetap mau bekerja sampai pensiun. 
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10. Kedisiplinan 

Kedisiplinan merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang 

terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang 

baik, sulit terwujud tujuan yang maksimal. 

11. Pemberhentian 

Pemberhentian (separation) adalah putusnya hubungan kerja seseorang 

dari suatu perusahaan. 

Tujuan dari Fungsi manajemen sumber daya manusia adalah agar 

perusahaan mendapatkan rentabilitas laba yang lebih besar. Karyawan 

bertujuan mendapatkan kepuasan dari pekerjaannya. Masyarakat bertujuan 

memperoleh barang atau jasa yang baik dengan harga wajar. 

Berdasarkan dari pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

defenisi manajemen sumber daya manusia merupakan ilmu atau seni yang 

mengatur hubungan tenaga kerja yang berdasarkan fungsi manajemen untuk 

mengarahkan sumber daya manusia secara terarah, sehingga terpacainya 

tujuan perusahaan. 

2.2 Produktivitas kerja 

2.2.1 Pengertian Produktivitas  

Produktivitas berasal dari bahasa inggris, product: result, outcome 

berkembang menjadi kata productive, yang berarti menghasilkan, dan 

productivity: having the ability make or kreate, creatif. Perkataan itu 

digunakan dalam bahasa indonesia menjadi  produktivitas yang berarti 

kekuatan atau kemampuan menghasilkan sesuatu, karena dalam organisasi 
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kerja yang akan datang dihasilakan adalah perwujudan tujuannya. 

Produktivitas pada hakekatnya meliputi sikap yang senantiasa mempunyai 

pandangan bahwa metode kerja hari ini harus lebih baik dari metode kerja 

kemarin dan hasil yang didapat hari esok harus lebih meningkat dari hari ini. 

 Produktivitas kerja karyawan bagi suatu perusahaan sangatlah 

penting sebagai alat pengukur keberhasilan dalam menjalankan usaha. 

Kerena semakin tinggi produktivitas kerja karyawan dalam perusahaan, 

berati laba perusahaan dan produktivitas akan semakin meningkat. 

Menurut Afandi (2018:91) produktivitas merupakan perbandingan 

secara ilmu hitung antara jumlah yang dihasilkan dan jumlah stiap sumber 

yang dipergunakan selama produksi berlangsng. Wibowo (2011:109) secara 

konseptual, produktivitas adalah hubungan antara  keluaran atau hasil 

organisasi dengan masukan yang diperlukan. 

Menurut Anoraga (2009:52) produktivitas kerja adalah menghasilkan 

lebih banyak, dan berkualitas lebih baik, dengan usaha yang sama. Dengan 

demikian produktivitas tenaga kerja adalah efesiensi proses menghasilkan 

dari sumber daya yang digunakan. 

Menurut Tohardi dalam Sutrisno (2009:100), mengemukakan bahwa 

produktivitas kerja merupakan sikap mental. Sikap mental yang selalu 

perbaikan dengan apa yang telah ada. Suatu keyakinan bahwa seseorang 

dapat melakukan pekerjaan lebih baik dari hari ini dari pada hari kemarin 

dan hari esok lebih baik dari hari ini.  Batasan mengenai produktivitas bisa 

dilihat dari berbagai sudut pandang, tergantung kepada tujuan masing-
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masing organisasi (misalnya, untuk profit ataukah untuk customer 

satisfaction), juga tergantung pada organisasi itu sendiri ( misalnya, 

organisasi public versus oraganisasi swasta, organisasi bisnis versus 

organisasi sosial dan organisasi keagamaan). Produktivitas adalah hasil 

barang dan jasa organisasi yang dibagi dengan masukan organisasi.  

Produktivitas adalah perbandingan antara hasil yang dicapai (output) 

dengan dengan keseluruhan sumber daya yang dipergunakan (input) 

menurut  Ardana (2012: 269). Produktivitas kerja adalah perbandingan 

antara hasil yang dicapai dengan peran serta teanaga kerja persatuan waktu, 

atau sejumlah barang atau jasa yang dihasilkan oleh seseorang atau 

kelompok orang atau karyawan dalam jangka waktu tertentu. 

2.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas karyawan, 

menurut Ardana (2012: 270) yaitu sebagai berikut:  

1. Pendidikan  

Tenaga kerja yang berpendidikan lebih mudah mengerti tentang hal-

hal yang diperintahkan untuk mengerjakannya. Cepat tamggap, cepat 

menerima pendapat, dan pandangan orang lain atau dari pimpinan. 

2. Keterampilan 

Makin terampil kerja itu, makin cepat ia mngerjakan sesuatu itu akibat 

sudah sangat terlatih. Jadi bekerja dengan sangat proposional. 
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3. Disiplin 

Tenaga kerja yang bersikap disiplin itu karena ia selalu taat kepada 

segalaaturan tetulis yang ada, sangat mudah ditertibkan dan bekerja 

dengan sunguh-sungguh atau serius. 

4. Sikap mental dan Etika kerja  

Karena bersikap mental dan beretika kerja, pada umumnya mempunyai 

tanggung jawab dan bekerja dan sungguh-sungguh pada setiap tugas 

yang diberikan kepadanya. 

5. Motivasi 

Tenaga kerja perlu dirangsang dan didorong untuk dapat lebih 

bergairah dan antusias melaksanakan pekerjaannya. 

6. Gizi dan Kesehatan 

Sangat dipentingkan untuk kekuatan fisik tenaga kerja itu sehingga 

dirasa agar selalu sehat dalam menunaikan tugasnya. 

7. Tingkat penghasilan  

Tenaga kerja bekerja untuk tujuan mendapatkan penghasilan guna 

menghidupi dirinya dan kelurganya secara layak. Jelas dalam hal ini 

tingkat penghasilan cukup dominan. 

8. Jaminan sosial 

Jaminan sosial merupakan suatu yang dapat menambah pendapatan 

tenaga kerja beserta keluarga. 
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9. Lingkungan dan iklim kerja 

Lingkungan kerja atau iklim kerja cukup juga berperan agar tenaga 

kerja dapat bekerja dengan tenang dan aman tanpa suatu gangguan 

yang dirasakan dalam bekerja. 

10. Hubungan industrial pancasila 

Hubungan kerja yang sangat manusiawi dalam perlakuan bagi tenaga 

kerja akan dapat lebih menjamin ketenangan kerja karyawan. 

11. Teknologi 

Makin profesional dan terampilnya tenaga kerja dapat mempercepat 

proses kerja tenaga tersebut. 

12. Sarana produksi 

Sarana produksi sangat penting untuk bekerjanya tenaga kerja lebih 

sempurna. 

13. Manajemen 

Baik buruknya manajemen dalam suatu organisasi sangat pula 

menentukan betah tidaknya atau tenang tidaknya karyawan itu bekerja. 

Kepemimpinan yang kurang terpuji dari seorang pimpinan organisasi 

dapat menyebabkan merosotnya semangat kerja karyawan. 

14. Kesempatan berprestasi 

Diberikan suatu kesempatan bagi karyawan dalam berprestasi sangat 

perlu diusahakan dalam rangka pengembangan karyawan tersebut. 

Tiap faktor diatas dapat saling berpengaruh dan dapat memperngaruhi 

peningkatan produktivitas baik secara langsung maupun tidak 
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langsung. Penilaian terhadap karyawan merupapkan suatu pedoman 

dalam bidang personalia untuk mengeathui dan menilai hasil kerja 

karyawan selama periode tertentu. 

2.2.3 Indikator-Indikator Produktivitas Kerja  

Indikator produktivitas menurut Sutrisno (2009:104) dalam 

pencapaian tujuan yang produktif, yaitu: 

1.  Kemampuan 

Mempeunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas. Kemampuan 

seorang karyawan sangat bergantung pada keterampilan yang dimiliki 

serta profesionalisme mereka dalam bekerja.  

2.  Meningkatkan hasil yang dicapai 

Meningkatkakn hasil yang dicapai. Hasil merupakan satu yang dapat 

dirasakan baik oleh yang mengerjakan maupun yang mengamati hasil 

tersebut. 

3.  Semangat kerja  

Ini adalah usaha untuk lebih baik dari hari kemarin. Indikator ini dapat 

dilihat dari etos kerja dan hasil yang dicapai dalam satu hari kemudian 

dibanding dengan hari sebelumnya. 

4.  Pengembangan diri 

Pengembangan diri dapat dilakukan dengan melihat tantangan dan 

harapan dengan apa yang akan dihadapi. Sebab, semakin kuat 

tantangannya, pengembangan diri mutlak dilakukan. 
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5.  Mutu 

Selalu berusaha untuk meningkatkan mutu lebih baik dari yang telah 

lalu. Mutu merupakan hasil pekerjaan yang dapat menunjukkan kualitas 

kerja seorang pegawai. 

6.  Efisiensi 

Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya 

yang digunakan. Masukan dan keluaran merupakan aspek produktivitas 

yang memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi karyawan. 

2.2.4 Pengukuran Produktivitas 

Pengukuran produktivitas dilakukan dengan mengukur 

perubahanproduktivitas sehingga dapat dilakukan penilaian terhadap usaha 

untukmemperbaiki produktivitas Sinungan (2009:23). Pengukuran 

produktivitas yangerat kaitannya dengan manajemen  SDM adalah 

produktivitas tenaga kerja, dengan rumus :  

Indeks Produktivitas =  
Hasil yang dicapai 

= 
Ouput 

Sumber daya yang digunakan Input 

 

       Dalam hal ini, input yang lazim digunakan sebagai ukuran adalah 

tenaga kerja. Hal ini disebabkan selain besarnya biaya yang dikorbankan 

untuk tenaga kerja merupakan biaya yang tersebar untuk pengadaan produk 

atau jasa, juga karena masukan-masukan pada sumber daya manusia mudah 

dihitung daripada faktor-faktor lain. 

Berdasarkan pengukuran produktivitas diatas, maka produktivitas 

dikatakan meningkat apabila (Marnis, 2011:49): 
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1.  Meningkat output dengan input yang sama  

2. Mengurangi input dengan memelihara/mempertahankan output yang 

sama.  

3. Meningkatkan output dan menurunkan input untuk mengubah 

perbandingan  dengan   menguntungkan. 

2.3 Lingkungan Kerja  

2.3.1 Pengertian Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar para 

karyawan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas 

yang diembankan (Nitisemito, 2008: 74). 

Menurut Isyandi dalam Nuraini (2013: 97) lingkungan kerja 

merupakan sesuatu yang ada dilingkungan para pekerja yang dapat 

mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas, seperti temperatur, 

kelembapan, ventilasi, penerangan dan kegaduhan, kebersihan tempat kerja 

dan memadainya atau tidaknya alat-alat perlengkapan kerja. 

Menurut Afandi (2018:66) Lingkungan kerja adalah segala sesuatu 

yang ada disekitar para pekerja/karyawan yang dapat memperngaruhi 

kepuasan kerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga akan 

diperoleh hasil kerja yang maksimal, dimana dalam lingkungan kerja 

tersebut terdapat fasilitas kerja yang mendukung karyawan dalam 

penyelesaian tugas yang dibebankan kepada karyawan guna meningkatkan 

kerja karyawan dalam suatu perusahaan. 
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Lingkungan kerja yang manusiawi dan lestari akan menjadi 

pendorong bagi kegairahan dan efisiensi kerja Lingkungan kerja dapat 

mendorong kegairahan karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Lingkungan kerja yang aman, sehat dan nyaman meruupakan syarat penting 

sehingga karyawan dapat mengerjakan pekerjaannya dalalm kondisi prima, 

untuk menjamin kearah ini diperlukan penilaian terhadap lingkungan tempat 

kerja (Arisanti, 2010:83).  

Lingkungan kerja adalah menyangkut tata ruang, cahaya alam dan 

pengaruh suara yang mempengaruhi konsentrasi seorang karyawan sewaktu 

bekerja. Fasilitas yang dimiliki perusahaan merupakan bagian dari 

lingkungan kerja yang harus diwujudkan untuk mendukung aktivitas 

perusahaan. 

2.3.2 Aspek Lingkungan Kerja  

Menrut Afandi (2018:69) menyatakan lingkungan kerja dapat dibagi 

menjadi berberapa bagian yaitu sebagai berikut: 

1. Pelayanan Kerja 

 Pelayanan kerja merupakan aspek terpenting yang harus dilakukan oleh 

setiap perusahaan terhadap tenaga kerja. Pelayanan yang baik dari 

perusahaan akan membuat karyawan lebih bergairah dalam bekerja, 

mempunyai rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaannya, 

serta dapat terus menjaga nama baik perusahaan melalui produktivitas 

kerjanya dan tingkah lakunya. Pada umumnya pelayanan karyawan 

meliputi beberapa hal yakni: 
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a. Pelayanan makan dan minum 

b. Pelayanan kesehatan 

c. Pelayanan kamar kecil atau kamar mandi ditempat kerja, dan 

sebagainya. 

2. Kondisi Kerja 

 Kondisi kerja ini meliputi penerangan yang cukup, suhu udara yang 

tepat, kebisingan yang dapat dikendalikan, pengaruh warna, ruang gerak 

yang diperlukan dan keamanan kerja karyawan. 

3. Hubungan Karyawan 

 Hubungan karyawan akan sangat menentukan dalam menghasilkan 

produktivitas kerja. Hal ini disebabkan karena adanya hubungan antara 

motivasi serta semangat kerja dan kegairahan kerja dengan hubungan 

yang kondusif antara sesama karyawan dalam bekerja, ketidak serasian 

hubungan antara karyawan dapat menurunkan motivasi dan kegairahan 

yang akibatnya akan menurunkan produktivitas kerja.  

  Lingkungan kerja yang baik atau mendapat perhatian dari 

perusahaan tentu akan membuat karyawan akan merasa lebih aman dan 

semangat serta bergairah dalam melakukan pekerjaan dan ini akan menekan 

atau menurunkan tingkat labour turn over (LTO). Sebaliknya, jika 

lingkungan kerja kurang baik atau tidak mendapat perhatian dari perusahaan 

tentu akan membuat karyawan tidak bersemangat dan bergairah dalam 

melakukan pekerjaan, hal ini menurunkan prestasi kerja karyawan terhadap 
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perusahaan, yang mempengaruhi pembentukan perilaku seseorang dalam 

bekerja. 

2.3.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Lingkungan Kerja  

Untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik ada beberapa hal 

yang harus diperhatikan yaitu (Siagian dalam Afandi, 2018: 66) : 

1. Bangunan tempat kerja 

2. Ruang kerja yang lapang 

3. Ventilasi pertukaran udara 

4. Tersedianya sarana angkutan karyawan 

Menurut Afandi (2018: 67) secara umum lingkungan kerja terdiri 

dari dua faktor yaitu faktor lingkungan kerja fisik dan faktor lingkungan 

kerja psikis. 

1.  Faktor Lingkungan Fisik 

Faktor lingkungan fisik adalah lingkungan yang berada disekitar pekerja 

itu sendiri. Kondisi di lingkungan kerja dapat mempengaruhi kepuasan 

kerja karyawan yang meliputi: 

a. Rancangan Ruang Kerja 

meliputi kesesuaian pengaturan dan tata letak peralatan kerja, hal ini 

berpengaruh besar terhadap kenyamanan dan tampilan kerja 

karyawan. 

b. Rancangan pekerjaan 



28 
 

 
 

meliputi peralatan kerja dan prosedur kerja atau metode kerja, 

peralatan kerja tidak sesuai dengan pekerjaannya akan mempengaruhi 

kesehatan hasil kerja karyawan. 

c. Kondisi Lingkungan Kerja 

Penerangan dan kebisingan sangat berhubungan dengan kenyamanan 

para pekerja dalalm bekerja. Sirkulasi udara, suhu ruangan dan 

kondisi seseorang dalam menjalankan tugasnya. 

d. Tingkat Visual Pripacy dan Acoustical Pripacy 

Dalam tingkat pekerjaan tertentu membutuhkan tempat kerja yang 

dapat memberi privasi bagi karyawannya. Yang dimaksud privasi 

disini adalah sebagai “ Keluasan Pribadi “ terhadap hal-hal yang 

menyangkut dirinya dan kelompoknya. Sedangkan acoustical privasi 

berhubungan dengan pendengaran. 

2. Faktor Lingkungan Psikis 

  Faktor lingkungan psikis adalah hal-hal yang menyangkut dengan 

hubungan sosial dan keorganisasian. Kondisi psikis yang mempengaruhi 

kepuasan kerja karyawan adalah: 

a.  Pekerjaan Yang Berlebihan 

Pekerjaan yang berlebihan dengan waktu yang terbatas atau mendesak 

dalam penyelesaian suatu pekerjaan akan menimbulkan penekanan 

dan ketegangan terhadap karyawan, sehingga hasil yang didapat 

kurang maksimal. 

b. Sistem Pengawasan Yang Buruk 
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 Sistem pengawasan yang buruk dan tidak efisien dapat menimbulkan 

ketidakpuasan lainnya, seperti ketidakstabilan suasana politik dan 

kurangnya umpan balik prestasi kerja. 

c.  Frustasi 

 Frustasi dapat berdampak pada terhambatnya usaha pencapaian 

tujuan, misalnya harapan perusahaan tidak sesuai dengan harapan 

karyawan, apabila hal ini berlangsung terus menerus akan 

menimbulkan frustasi bagi karyawan. 

d. Perubahan-Perubahan  Dalam Segala Bentuk 

 Perubahan yang terjadi dalam pekerjaan akan mempengaruhi cara 

orang-orang dalam bekerja, misalnya perubahan lingkungan kerja 

seperti perubahan jenis pekerjaan, perubahan organisasi, dan 

pergantian pemimpin perusahaan. 

e.  Perselisihan Anatara Pribadi Dan Kelompok 

Hal ini terjadi apabila kedua belah pihak mempunyai tujuan yang 

sama dan bersaing untuk mencapai tujuan tersebut. Perselisihan ini 

dapat berdampak negatif yaitu terjadinya perselisihan dalam 

berkomunikasi, kurangnya kekompakan dan kerjasama. Sedangkan 

dampak positif adalah adanaya usaha positif untuk mengatasi 

perselisihan ditempat kerja, diantaranya: persaingan, masalah status 

dan perbedaan antara individu. 

Lingkungan kerja fisik maupun psikis keduanya sama pentingnya 

dalam sebuah organisasi, kedua lingkungan kerja ini tidak bisa dipisahkan. 
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Apabila sebuah perusahaan hanya mengutamakan satu jenis lingkungan 

kerja saja, tidak akan tercipta lingkungan kerja yang baik, dan lingkungan 

kerja yang banyak dan tidak mendukung diperolehnya rancangan sistem 

kerja yang efisien dan akan menyebabkan perusahaan tersebut mengalami 

penurunan produktivitas kerja. 

2.3.4 Efektivitas Lingkungan Kerja 

Untuk menciptakan lingkungan kerja yang efektif dalam perusahaan ada 

bebrapa faktor yang perlu diperhatikan: 

1. Cahaya 

Cahaya penerangan yang cukup memancarkan dengan tepat akan 

menambah efesiensi kerja para karyawan/pegawai, karna mereka dapat 

bekerja dengan lebih cepat lebih sedikit membuat kesalahan dan matanya 

tak lekas menjadi lelah. 

2. Warna 

Warna merupakan salah satu faktor yang peting untuk memerbesar 

efesiensi kerja karyawan, khususnya warna akan mempengaruhi keadaan 

jiwa mereka dengan memakai warna yang tepat pada dinding ruang dan 

alat-alat lainnya, kegembiraan dan ketenangan bekerja para karyawan 

akan terpelihara. 

3. Udara 

Mnegenai faktor udara ini, yang sering sekali adalah suhu udara dan 

banyaknya uap air pada udara itu. 
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4. Suara 

Untuk mengatasi terjadinya kegaduhan, perlu kiranya meletakkan alat-

alat yang memiliki suara yang keras, seperti mesin ketik, pesawat telpon, 

parkir motor, dan lain-lain pada ruang khusus, sehingga tidak 

mengganggu pekerja lainnya dalam melaksanakan tugasnya. 

2.3.5 Indikator-indikator Lingkungan Kerja 

  Menurut Afandi (2018:71) indikator lingkungan kerja adalah 

sebagai berikut: 

1. Lampu penerangan tempat kerja 

2. Jendelan tempat kerja 

3. Tata warna 

4. Dekorasi  

5. Bunyi musik 

6. Bunyi mesin pabrik, bengkel 

7. Suhu udara 

8. Kelembapan udara  

2.4 Disiplin Kerja 

2.4.1 Pengertian Disiplin Kerja 

Disiplin adalah kekuatan yang dapat memaksa individu untuk 

mematuhi peraturan serta prosedur kerja yang telah ditentukan terlebih 

dahulu, kerena dianggap bahwa berpegang pada peraturan ini tujuan 

organisasi dapat tercapai. Disiplin adalah hasil dari intraksi norma-norma 

yang harus dipatuhi (Hartanto, 2016:126). 
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Kedisiplinan dapat diartikan juga sebagai tingkah laku, sikap, 

perbuatan yang sesuai dengan peraturan perusahaan baik yang tertulis 

maupun tidak (Nitisemito, 2008:199) dilaksanakan dan menurunkan 

produktivitas yang diharapkan perusahaan. 

Sutrisno (2014:89) Menjelaskan bahwa disiplin kerja adalah prilaku 

seseorang yang sesuai dengan peraturan, prosedur kerja yang ada, atau 

disiplin adalah sikap tingkah laku an perbuatan yang sesuai dengan 

peraturan organisasi baik tertulis maupun yang tidak tertulis. 

Menurut Supomo (2018:133) Disiplin kerja adalah suatu sikap 

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

yang berlaku baik secara tertulis maupun yang tidak tertulis serta sanggup 

menjalankan dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksi apabila 

melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. 

Kedisiplinan merupakan fungsi opersioanal manajemen sumber daya 

manusia yang terpenting karena semakin baik disiplin kerja karyawan, 

semakin baik kinerja yang dicapai. Tanpa disiplin kerja yang baik, sulit bagi 

organisasi untuk mencapai hasil yang yang optimal. Kedisiplinan 

merupakan faktor yang utama yang diperlukan sebagai alat peringatan 

terhadap karyawan yang tidak mau berubah sifat dan perilakunya. Sehingga 

seorang karyawan dikatakan memiliki disiplin yang kurang baik jika 

karyawan tersebut memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas yang 

diberikan kepadanya. 
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2.4.2 Fungsi Disiplin Kerja 

Menurut Afandi (2018: 14) adapun fungsi disiplin kerja adalah sebagai 

berikut: 

  1. Menata kehidupan bersama dalam suatu organisasi 

  2. Membangun dan melatih kepribadian yang baik 

  3. Pemaksaan untuk mengikuti peraturan organisasi 

  4. Sanksi atau hukuman bagi yang melanggar disiplin 

Disiplin berfungsi mengatur kehidupan bersama, dalam suatu 

kelompok tertentu atau dalam masyarakat dengan begitu hubungan yang 

terjalin antara individu satu dengan individu lain menjadi lebih baik dan 

lancar. 

2.4.3 Tujuan Disiplin Kerja 

 Menurut Supomo (2018: 139) menjelaskan bahwa tujuan disiplin 

kerja adalah sebagai beikut: 

1. Agar tenaga kerja mentaati segala peraturan dan kebijakan 

ketenagakerjaan maupun peraturan dan kebijakan perusahaan yang 

berlaku. 

2.  Dapat melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. 

3. Dapat menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana barang dan 

jasa perusahaan dengan sebaik-baiknya. 

4. Dapat bertindak berprilaku sesuai dengan norma yang berlaku pada 

perusahaan. 
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5. Tenaga kerja mampu menghasilkan produktivitas yang tinggi sesuai 

dengan harapan perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun jangka 

panjang. 

2.4.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Disiplin Kerja 

Menurut Afandi (2018:20) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

tingkat disiplin kerja karyawan atau pegawai adalah sebagai berikut: 

a. Faktor kepemimpinan 

b. Faktor kompensasi 

c. Faktor penghargaan 

d. Faktor kemampuan 

e. Faktor keadilan 

f. Faktor pengawasan 

g. Faktor lingkungan 

h. Faktor sanksi hukum 

i. Faktor loyalitas 

j. Faktor budaya organisasi 

2.4.5 Macam-Macam Disiplin Kerja 

Menurut Afandi (2018:18) menjelaskan bahwa disiplin kerja terbagi 

beberapa macam, yaitu sebagai berikut: 

  1. Disiplin Preventif 

Disiplin preventif adalah disiplin pencegahan agar terhindar dari 

pelanggaran peraturan organisasi, yang ditujukan untuk mendorong 

pegawai agar berdisiplin diri dengan mentaati dan mengikuti berbagai 
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standar dan peraturan yang telah ditetapkan. Disiplin ini dilakukan 

untuk mendorong disiplin diri para pegawai sehingga mereka dapat 

menjaga sikap disiplin mereka jika pegawai melanggar disiplin dasar 

peraturan maka sanksi diberlakukan. 

 2. Disiplin Korektif 

Disiplin korektif merupakan suatu upaya untuk memperbaiki dan 

menindak pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang 

berlaku. Disiplin ini dilakukan untuk memperbaiki pelanggaran dan 

mencegah pegawai yang lain melakukan perbuatan yang serupa dan 

mencegah tidak adanya lagi pelanggaran dikemudian hari. 

3. Disiplin Progresif 

Disiplin progresif merupakan pemberian hukuman yang lebih berat 

terhadap pelanggaran yang berulang. Tujuannya adalah untuk 

memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengambil tindakan 

korektif sebelum hukuman-hukuman yang lebih serius. Disiplin ini 

akan memungkinkan manajemen untuk mengambil hukuman yang berat 

atau pemutusan hubungan kerja, seperti: teguran lisan oleh atasan, 

skorsing pekerjaan, diturunkan pangkat atau dipecat.  

2.4.6 Indikator-Indikator Disiplin Kerja 

Menurut Supomo (2018: 134) adapun indikator disiplin kerja yaitu sebagai 

berikut: 

1. Tujuan dan Kemampuan 
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Tujuan dan kemampuan seseorang ikut mempengaruhi tingkat 

kedisiplinan karyawan. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan 

ditetapkan secara ideal serta cukup menantang bagi kemampuan 

karyawan. 

2.  Teladan Pimpinan 

Keteladanan seorang pemimpin sangat berperan dalam menentukan 

kedisiplinan karyawan. Karena pemimpin merupakan suri teladan dan 

panutan bagi para karyawannya. 

3.  Balas Jasa 

Balas jasa (gaji dan kesejahteraan) ikut memengaruhi kedisiplinan 

karyawan, karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan 

karyawan terhadap organisasi/instansi. Jika kecintaan karyawan dari hari 

kehari semakin baik terhadap pekerjaan, kedisiplinan mereka akan 

semakin baik pula. 

4.  Keadilan 

Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan. karena 

ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan selalu ingin 

diperlakukan sama dengan manusia lainnya. 

5.  Waskat 

Waskat (pengawasan melekat) adalah tindakan nyata dan paling efektif 

dalam mewujudkan kedisiplinan karyawan perusahaan. Dengan waskat, 

berarti atasan harus aktif dan langsung mengawasi perilaku, moral, sikap, 

gairah kerja, dan prestasi kerja bawahannya. Hal ini berarti atasan harus 
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selalu ada atau hadir ditempta kerja agar dapat mengawasi dan 

memberikan petunjuk jika bawahannya mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan pekerjaannya. 

6.  Sanksi Hukuman 

Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan 

karyawan. Dengan sanksi hukman yang semakin berat, karyawan akan 

semakin takut untuk melanggar peraturan-peraturan sehingga sikap dan 

perilaku indisipliner karyawan akan berkurang. 

7.  Ketegasan 

Ketegasan pemimpin dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi 

kedisiplinan karyawan perusahaan. Pimpinan harus berani dan tegas, 

bertindak untuk menghukum setiap karyawan yang indisipliner sesuai 

dengan sanksi hukuman yang telah ditetapkan, sehingga pemimpin akan 

dapat memelihara kedisiplinan karyawan perusahaan. Sebaliknya apabila 

seorang pemimpin kurang tegas atau tidak menghukum karyawan yang 

indisipliner, sulit untuk memelihara kedisplinan bawahannya, bahkan 

sikap indisipliner karyawan semakin banyak karena mereka menganggap 

bahwa peraturan dan sanksi hukumannya tidak berlaku lagi. 

8.  Hubungan Kemanusiaan 

Hubungan kemanusiaan yang harmonis di antara sesama karyawan ikut 

menciptakan kedisiplinan yang baik pada suatu perusahaan. Hubungan-

hubungan baik bersifat vertikal maupun horizontal  yang terdiri atas 
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direct single relationship, direct group relationship, dan cross 

relationship hendaknya harmonis.  . 

2.4.7 Sanksi Disiplin Kerja 

Menurut Nuraini (2013: 109) menyatakan ada beberapa tingkat dan jenis 

hukuman disiplin karyawan yaitu sebagai berikut: 

1. Hukuman disiplin ringan terdiri dari: 

a. Teguran Lisan 

b. Teguran Tertulis 

c. Pernyataan tidak puas secara tertulis 

2. Jenis hukuman disiplin sedang, misalnya: 

a. Penundaan kenaikan gaji berkala 

b. Penundaan gaji sebesar satu satu kali kenaikan gaji berkala, dan 

c. Penundaan kenaikan pangkat (paling lama 1 tahun) 

3. Jenis hukuman disiplin berat, misalnya: 

a.  Penurunan pangkat, pada pangkat yang setingkat lebih rendah 

b.  Pembebasan dari jabatan 

c. Pemberhentian dengan terhormat tidak atas permintaan sendiri dari 

statusnya sebagai pegawai, dan 

 d. Pemberhentian dengan tidak hormat dari statusnya sebagai pegawai. 

 Hukuman atau sanksi disiplin bertujuan sebagai koreksi atau 

peringatan yang jelas tentang apa yang diperlukan dan akibat-akibat 

ketidakpatuhan. 
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2.5 Hubungan antara lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap  

produktivitas kerja karyawan 

Tinggi rendahnya produktivitas ternyata dipengaruhi oleh banyak 

faktor, mulai dari sikap, disiplin karyawan sampai pada manajemen dan 

teknologi (Sirait, 2008: 248). 

Menurut Afandi (2018: 93) mengemukakan bahwa ada 10 faktor 

yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan yaitu: 

  1. Pekerjaan yang menarik 

  2. Upah yang baik 

  3. Keamanan dan perlindungan dalam pekerjaan 

  4. Etos kerja 

  5. Lingkungan atau sarana kerja yang baik 

  6. Promosi dan perkembangan diri mereka sejalan dengan perkembangan 

  perusahaan. 

  7. Merasa terlibat dalam kegiatan-kegiatan organisasi 

  8. Pengertian dan simpati atas persoalan-persoalan pribadi 

  9. Kesetiaan pimpinan pada diri sipekerja 

  10. Disiplin kerja yang keras 

Dari pendapat Sirait (2008:248) dan Afandi (2018: 93), penulis 

dapat menyimpulkan bahwa adanya hubungan antara lingkungan kerja dan 

disiplin kerja terhadap produktivitas kerja karyawan. Semakin nyaman 

lingkungan kerja karyawan, maka akan semakin nyaman karyawan dalam 

bekerja dan akan dapat meningkatkakn produktivitas kerja karyawan. selain 

lingkungan kerja disiplin kerja juga dapat mempengaruhi produktivitas kerja 
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karyawan, semakin tinggi tingkat kedisiplinan karyawan maka akan 

semakin tinggi pula tingkat produktivitas kerja karayawan. Sebaliknya, 

semakin rendah disiplin kerja seseorang dalam bekerja maka semakin 

rendah produktivitas kerja karyawan. Jadi antara lingkungan kerja dan 

disiplin kerja itu ada hubungannya dengan tingkat produktivitas kerja 

karyawan dalam bekerja. 

2.6. Pandangan islam mengenai lingkungan kerja, disiplin kerja dan 

produtivitas kerja  

2.6.1 Pandangan Islam Terhadap Produktivitas Kerja  

Pandangan islam tentang pekerjaan perlu kiranya diperjelas dengan 

usaha sedalam-dalamnya. Sabda Nabi SAW yang amat terkenal bahwa 

nilai-nilai suatu bentuk kerja tergantung pada niat pelakunya.Dalam sebuah 

hadist diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.Rasullah bersabda bahwa 

“sesungguhnya (nilai) pekerjaan itu tergantung pada apa yang diniatkan” 

(HR. Bukhari dan Muslim). 

Tinggi rendahnya nilai kerja ini diperoleh seseorang tergantung 

dari tinggi rendahnya niat.Niat juga merupakan dorongan batin bagi 

seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan atau tidak 

mengerjakan sesuatu. Nilai suatu pekerjaan tergantung kepada niat 

pelakunya yang terganbar pada firman Allah SWT agar kita tidak 

membatalkan sedekah (amal kebajikan) dan menyebut-nyebutnya sehingga 

mengakibatkan penerima merasa tersakiti hatinya. Allah SWT berfirman 

dalam surat At-taubah ayat 105 yaitu: 
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هِِى ٱۡنَغۡيِب  ًٰ َعٰ ٌَ إِنَ و ٌََۖ َوَستَُسدُّ ۡؤِيُُى ًُ هَُكۡى َوَزُسىنُُّۥ َوٱۡن ًَ ُ َع هُىْا فََسيََسي ٱَّلله ًَ َوقُِم ٱۡع

 ٌَ هُى ًَ ب ُكُتُۡى تَۡع ًَ َدِة فَيَُُبِّئُُكى بِ هَٰ ١َٓٔوٱنشه  

Artinya:  Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-

Nya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu 

akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan 

yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan. 

Menjadi seorang muslim yang produktivitas merupakan suatu yang 

diperlukan disaat ini. Dimana produktivitas itu berati kemampuan untuk 

menghasilkan sesuatu atau membuatnya memiliki nilai tambah. Islam 

sebagai pedoman hidup yang turun dari sang pencipta manusia, sangat 

menghargai bahkan amat mendorong produktivitas. Rasulullah SAW, 

bersabda: 

ٌه للاَ يُِحبُّ  مَ قَ  ىْ هَ سَ  وَ  ِّ يْ هَ عَ  ً للاُ هَ صَ  يْ نُبِ اَ  ٍْ عَ ب ًَ حُ ُْ عَ  للاُ  ضيَ زَ  سْ ًَ عُ  ٍُ ابْ  ٍْ عَ  اِ  

ْحثَِس ف   ًُ ٍَ اَْن ْؤ ِي ًُ  اَْن

Dari Ibnu „Umar ra dari Nabi SAW, ia berkata: “Sesungguhnya Allah 

mencintai orang yang beriman yang berkarya (produktif menghasilkan 

berbagai kebaikan)” H.R. Thabarani dalam Al Kabir, juga oleh Albayhaqi. 

2.6.2 Pandangan Islam Terhadap Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja islami adalah keberadaan manusia di sekeliling 

untuk saling mengisi dan melengkapi satu dengan lainnya sesuai dengan 

perannya masing-masing dengan menjaga alam (lingkungan) dan makhluk 
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ciptaan Allah yang lain yakni sebagai khalifah (pemimpin) yang harus 

menggunakan nilai-nilai syari‟at Islam dalam segala aktifitasnya agar dapat 

tercapainya kebahagiaan di dunia dan di akhirat.  

Pengertian Islam tentang lingkungan kerja islami merupakan 

sebuah identitas yang tidak berdiri sendiri, tetapi berhubungan dengan 

manusia dan realitas lain Yang Ghaib, yang menciptakan alam. Alam 

merupakan representasi dari Allah, yang merupakan sumber keberadaan 

lingkungan itu sendiri. Realitas alam ini diciptakan dengan tujuan tertentu 

bukan karena kebetulan atau main-main. Lingkungan mempunyai eksistensi 

riil, objektif serta bekerja sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku, yang 

disebut sebagai hukum Allah (sunnatullah). 

Semua makhluk hidup mempunyai hak yang sama terhadap alam 

atau lingkungan sekitar. Manusia diperkenankan untuk memanfaatkan 

sumberdaya alam sekitarnya untuk kehidupannya dan kemashlahatan 

umum, akan tetapi tidak boleh berlebihan, berbuat aniaya (dzalim) dan 

kerusakan (fasad). 

ٌْ وَ  للاَ َب يُِحبُّ طَيُِّب يِّ انطّ  فُ يْ ظِ ََ  ِّ  َسههىَ اِ ِّ عَ  يِ بِ َصهًِّ انََُ  للاُ َءنَْي ٍِ  ٍص اَبًَِوقَبٍْ  عَ ٍِ اَ بِْي َجَى ٍْ انْ عَ َسْغِدْب

يُِحبُّ  تَ فَ ظَ اْنَكَسَو يُِحبُّ َكِسْيُى اََه  ْفَُْيتَُكْى َجَىاُديُِحبُّ ااَ  ىْ فُ ظِّ َُ اَدفَ   

 Rasulullah SAW bersabda: “ Sesungguhnya Allah SWT itu baik 

(dan) menyukai kebaikan, bersih (dan) menyukai kebersihan, mulia (dan) 

menyukai kemuliaan, bagus (dan) menyukai kebagusan. Oleh sebab itu 

bersihkanlah lingkunganmu”. (HR. At-turmudzi). 
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Lingkungan kerja islami mempunyai pengaruh terhadap 

produktivitas kerja karyawan, di dalam menyelesaikan tugas yang 

dibebankan kepada karyawan dengan baik dan penuh tanggung jawab, dan 

pada akhirnya dapat memperoleh hasil yang maksimal. Pengaruh 

lingkungan kerja islami yang baik dan dengan sikap serta dukungan dari 

pimpinan tentu akan dapat meningkatkan semangat kerja karyawan, namun 

bila lingkungan kerja kurang mendukung, tingkat kesalahan yang dilakukan 

oleh karyawan akan tinggi. 

Besarnya pengaruh lingkungan kerja terhadap setiap perusahaan 

tertentu akan berbeda-beda, tetapi perusahaan yang akan berkembang 

dengan baik pada umumnya adalah perusahaan yang selalu melakukan 

inovasi dan kreatifitas tiada henti. Dengan lingkungan kerja islami, 

diharapkan seseorang tenaga kerja dapat untuk produktif dan mempunyai 

tanggung jawab penuh terhadap tugas-tugasnya, sehingga target volume 

produksi perusahaan dapat terpenuhi. Selain itu dengan adanya tenaga 

kerjadan pihak perusahaan akan dapat terjalin dengan baik, sehingga seluruh 

tenaga kerjanya akan berusaha untuk meningkatkan kinerjanya. 

2.6.3 Disiplin Kerja Dalam Pandangan Islam 

Manusia sukses adalah manusia yang mampu mengatur 

mengendalikan diri yang menyangkut pengaturan cara hidup dan mengatur 

cara kerja. Hal ini erat hubungannya antara manusia sukses dengan pribadi 

disiplin. 
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Menurut Hartanto (2016: 132) disiplin adalah kepatuhan untuk 

menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang 

untuk tunduk kepada keputusan, perintah dan peraturan yang berlaku. 

Dengan kata lain disiplin adalah sikap mentaati peraturan dan ketentuan 

yang telah ditetapkan tanpa pamrih. 

Dalam ajaran islam banyak ayat Al-Qura‟an dan Hadist yang 

memerintahkan disiplin dalam arti ketaatan pada peraturan yang telah 

ditetapkan, seperti dalam Al- Qur‟an surat An-nisa ayat 59 : 

ْا  ٍَ َءاَيُُىَٰٓ أَيُّهَب ٱنهِري
َٰٓ َزۡعتُۡى فِي َشۡيٖء يَٰ ُسىَل َوأُْوِني ٱۡۡلَۡيِس ِيُُكۡىَۖ فَئٌِ تََُٰ َ َوأَِطيُعىْا ٱنسه أَِطيُعىْا ٱَّلله

ٍُ تَأۡ  نَِك َخۡيٞس َوأَۡحَس ِ َوٱۡنيَۡىِو ٱۡۡلَِٰٓخِسِۚ َذٰ ٌَ بِٲَّلله ُسىِل إٌِ ُكُتُۡى تُۡؤِيُُى ِ َوٱنسه وُِ إِنًَ ٱَّلله   .ِويًل فَُسدُّ

Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman!, Taatilah Allah dan 

Taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara 

kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur‟an)  dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 

beriman kepada Allah dan  dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih 

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (An-Nisa:59).  

Disiplin adalah kunci sukses, sebab dalam disiplin akan tumbuh sifat 

yang teguh dalam memegang prinsip, tekun dalam usaha maupun belajar, 

pantang mundur dalam kebenaran, dan rela berkorban untuk kepentingan 

agama dan jauh dari sifat putus asa. Perlu kita sadari bahwa pentingnya 

disiplin dan betapa besar pengaruh kedisiplinan dalam kehidupan, baik dalam 

kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa maupun kehidupan bernegara. 
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2.7 Penelitian Terdahulu 

 Sebelum penulis mengangkat judul ini, telah dilakukan juga 

penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu  
No Penulis Judul Persamaan Perbedaan Hasil 

Penelitian 

1 Edy 

Tamrin 

(2015) 

Pengaruh 

Lingkungan 

Kerja, Disiplin 

Kerja, Dan 

Motivasi 

Terhadap 

Produktivitas 

Kerja Karyawan 

Bagian Produksi 

PT. Sinar Siak 

Dian Permai 

Bandar Sekijang 

Pelalawan. 

Variabel 

Bebas: 

 Lingkunga

n kerja 

 Disiplin 

kerja 

Variabel 

Terikat: 

 Produktivita

s kerja 

karyawan. 

Sama-sama 

meneliti 

dibagian 

produksi. 

Variabel Bebas: 

 Motivasi 

 

Objek 

Penelitian: 

PT. Sinar Siak 

Dian Permai 

Bandar Sekijang 

Pelalawan. 

Hasil penelitian 

yang dilakukan 

pada variabel 

lingkungan kerja, 

disiplin kerja dan 

motivasi 

berpengaruh 

secara signifikan 

pada produktivitas 

kerja karyawan  

yaitu F hitung 

(50,895) > F tabel 

(2,673) dengan 

signifikan 0,000 < 

0,05. 

2 Reski 

(2015) 

Pengaruh 

Lingkungan 

Kerja Dan 

Disiplin Kerja 

Terhadap 

Produktivitas 

Kerja Kryawan 

Pada PT. 

Rigunas Agri 

Utama 

Kabupaten 

Indragiri Hulu 

Variabel 

Bebas: 

 Lingkunga

n kerja 

 Disiplin 

kerja 

Variabel 

Terikat: 

 Produktivita

s kerja 

karyawan 

 

Terdapat 

perbedaan pada 

indikator tiap 

variabel. 

 

Objek 

Penelitian: PT. 

Rigunas Agri 

Utama 

Kabupaten 

Indragiri Hulu. 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa lingkungan 

kerja (X1) dan 

disiplin kerja (X2) 

berpengaruh 

secara sifnifikan 

terhadap 

prouktivitas kerja 

karyawan (Y) 

yaitu dengan 

signifikan (0,000) 

< (0,05). 

3  Ribut 

Suprapto 

(2016) 

Pengaruh 

Disiplin Kerja 

Dan 

Lingkungan 

Kerja Terhadap 

Produktivitas 

Kerja Karyawan 

Bank BRI 

Syariah Kantor 

Cabang 

Pembantu 

Genteng 

Banyuwangi 

Variabel 

Bebas: 

 Disiplin 

kerja 

 Lingkunga

n kerja 

Variabel 

Terikat: 

 Produktivita

s kerja 

karyawan. 

 

Variabel Bebas: 

 Disiplin kerja 

(X1) 

 Lingkungan 

kerja (X2) 

 

Objek 

Penelitian: 

Bank BRI 

Syariah Kantor 

Cabang 

Pembantu 

Genteng 

Bayuwangi. 

Berdasarkan  hasil 

uji F  yaitu F 

hitung (9,909) > F 

tabel (3,98) maka 

dapat disimpulkan 

bahwa   disiplin 

kerja (X1) dan 

lingkungan kerja 

(X2) berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap 

produktivitas 

kerja karyawan 

(Y). 
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4 Swandono 

Sinaga 

(2016) 

 

Pengaruh 

Lingkungan 

Kerja Terhadap 

Produktivitas 

Kerja Karyawan 

(Bagian 

Produksi Kelapa 

Sawit PT. Mitra 

Unggul Pusaka 

Segati 

Pelalawan Riau) 

Variabel 

bebas: 

 Lingkungan 

kerja 

Variabel 

terikat: 

 Produktivita

s kerja 

karyawan 

 

Sama-sama 

neneliti di 

bagian 

produksi 

kelapa sawit. 

Tidak memakai 

variabel Disiplin 

kerja. 

 

Objek 

Penelitian: 

PT. Mitra 

Unggul Pusaka 

Segati 

Pelalawan Riau. 

 

Berdasarkan Hasil 

uji T yaitu T 

hitung (9,499) > T 

tabel (0,276) dan 

signifikan (0,000) 

< (0,05) maka 

lingkkungan kerja 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

produktivitas 

kerja karyawan. 

5 Reni 

Hindriari 

(2018) 

Pengaruh 

Disiplin Kerja 

Terhadap 

Produktivitas 

Kerja Karyawan 

Pada PT. 

Telkom  Aksess 

Legok 

Variabel 

bebas: 

 Disiplin 

kerja 

Variabel 

terikat: 

 Produktivita

s kerja 

karyawan. 

Objek 

Penelitian: 

PT. Telkom 

Aksess Legok. 

 

Tidak meneliti 

dibagian 

produksi. 

hasil penelitian  

menunjukkan T 

hitung (9,788) > T 

tabel (1,669) 

maka disiplin 

kerja berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap 

produktivitas 

kerja karyawan  

pada PT. Telkom 

Aksess Legok. 

6 Elisa, 

Bernhard, 

Grnita 

(2018) 

 

Pengaruh 

Karakteristik 

Pekerjaan, 

Lingkungan 

Kerja Dan 

Disiplin Kerja 

Terhadap 

Produktivitas 

Kerja Pegawai 

Pada Dinas 

Pendidikan 

Daerah Propinsi 

Sulawesi Utara  

Variabel 

Bebas: 

Lingkungan 

Kerja dan 

Disiplin Kerja 

Variabel  

Terikat: 

Produktivitas 

kerja 

Variabel bebas: 

Karakteristik 

Pekerjaan. 

 

Meneliti di 

Dinas 

Pendidikan 

Daerah Propinsi 

Sulawesi Utara.  

 Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

karakteristik 

pekerjaan, 

lingkungan kerja 

dan disiplin kerja 

berpengaruh 

terhadap 

produktivitas 

pegawai Dinas 

Pendidikan Derah 

Propinsi Sulawesi 

Utara. 

7 Rukmini 

(2017) 

Pengaruh 

Kompensasi 

Dan 

Lingkungan 

Kerja Terhadap 

Kinerja 

Karyawan Pada 

CV. Roda Jati 

Karanganyar  

Tahun 2016 

Sama-sama 

meneliti 

Variabel 

Lingkungan 

kerja. 

Tidak meneliti 

produksitvitas 

kerja karyawan.  

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

kompensasi dan 

lingkungan kerja 

berpengaruh yang 

signifikan secara 

simultan terhadap 

kinerja karyawan 

CV. Roda Jati 

Karanganyar.   
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8 Nuraini, 

Sri indarti, 

Marzolina 

(2015) 

Pengaruh 

Lingkungan 

Kerja Dan 

Motivasi 

Terhadap 

Produktivitas 

Kerja Karyawan 

Pada PT. 

Perkebunan 

Nusantara V 

Cabang Kebun 

Inti Kecamatan 

Tapung 

Kabupaten 

Kampar. 

Sama-sama 

menggunakan 

variabel 

Lingkungan 

kerja dan 

Produktivitas 

kerja. 

tidak meneliti 

variabel disiplin 

kerja. 

dan teknik 

pengambilan 

sampel dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

rumus slovin. 

Berdasarkan hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa lingkungan 

kerja dan motivasi 

mempengaruhi 

produktivitas 

kerja karyawan 

pada PT. 

Nusantara V 

Cabang Inti 

Kecamatan 

Tapung 

Kabupaten 

Kampar. 

9 Puji 

Lestari  

(2018) 

 

Pengaruh 

Pelatihan, 

Disiplin Kerja 

Dan Gaya 

Kepemimpinan 

Terhadap 

Produktivitas 

Kerja Karyawan 

Pada PT. 

Federal Nittan 

Industries. 

Sama-sama 

meneliti 

variabel 

Disiplin kerja 

dan 

Produktivitas 

kerja 

karyawan. 

Tidak meneliti 

variabel 

lingkungan 

kerja. 

Berdasarkan hasil 

penelelitian 

menujukkan 

bahwa pelatihan, 

disiplin kerja dan 

gaya 

kepemimpinan 

mempengaruhi 

produktivitas 

kerja secara 

positif pada PT. 

Federal Nittan 

Industries. 

10 Prastyo, 

Victor, 

Lucky 

(2017) 

Pengaruh 

Keselamatan 

Kerja, 

Kesehatan Kerja 

Dan 

Lingkungan 

Kerja Terhadap 

Produktivitas 

Kerja Karyawan 

Pada PT. Air 

Manado.  

Sama-sama 

meneliti 

variabel bebas 

Lingkungan 

kerja dan 

variabel 

terikat 

produktivitas 

kerja. 

Tidak meneliti 

variabel Disiplin 

kerja. 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

keselamatan 

kerja, kesehatan 

kerja dan 

lingkungan kerja 

berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap 

produktivitas 

kerja karyawan 

pada PT. Air 

Manado. 

 Berdasarkan penelitian terdahulu diatas dapat diambil kesimpulan tentang 

perbedaan pelitian terdahulu dengan penelitian sekarang bahwa penelitian 

terdahulu menggunakan teknik pengambilan sampel dengan teknik random 

sampling dengan menggunakan rumus dari slovin dan juga terdapat variabel lain 

yang tidak diteliti oleh penelitian sekarang, sedangkan penelitian sekarang 
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menggunakan teknik pengambilan dengan metode sensus, yaitu pengambilan 

sampel secara keseluruhan dari populasi. 

2.8 Variabel Penelitian  

Adapun variabel yang digunakan dalam penlitian ini adalah: 

a. Variabel independent. Variabel indenpendent dalam penelitian ini 

adalah variabel bebas yaitu: Lingkungan kerja dan Disiplin kerja 

karyawan. 

b. Variabel dependent. Variabel dependent dalam penelitian ini 

adalah variabel terikat yaitu: Produktivitas kerja karyawan. 

2.9 Kerangka Berpikir  

Berdasarkan dari landasan teori diatas dapat dijelaskan bahwa 

lingkungan kerja yang baik akan membawa pengaruh baik pula pada segala 

pihak, baik pada para pekerja, pimpinan ataupun hasil pekerjaannya 

(Anoraga, 2009:58).  Oleh sebab itu lingkungan berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja. 

Disiplin kerja sangat penting dalam suatu perusahaan untuk 

menciptakan produktivitas yang  tinggi dan prestasi kerja. Menurut Sutrisno 

(2009:96) menyatakan bahwa disiplin kerja merupakan faktor yang 

mempengaruhi produktivitas kerja karyawan. Apabila diantara karyawan 

sudah tidak menghiraukan kedisiplinan kerja, maka dapat dipastikan 

produktivitas kerja akan menurun. Untuk meningkatkan produktivitas kerja 

sangat diperlukan kedisiplinan dari para karyawan. 

 Berdasarkan penjelasan diatas,  dapat dibuat skema dalam 

penelitian seperti gambar berikut: 
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Gambar 2.1:  Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 H1 

  

              H2 

             

 

H3 

Sumber :  Ardana (2012), dan didukung juga oleh Anoraga (2009) 

dan Sutrisno(2009). 

Keterangan : 

H1 =  Diduga lingkungan kerja berpengaruh secara parsial terhadap 

produktivitas kerja karyawan bagian produksi pada PT. Tasma Puja 

Sei.   Kuamang Kabupaten Kampar. 

H2 =  Diduga disiplin kerja berpengaruh secara parsial terhadap 

produktivitas kerja karyawan bagian produksi pada PT. Tasma Puja 

Sei. Kuamang Kabupaten Kampar. 

H3 = Diduga lingkungan kerja dan disiplin kerja berpengaruh secara 

simultan terhadap produktivitas kerja karyawan bagian prouksi pada 

PT. Tasma Puja Sei. Kuamang Kabupaten Kampar. 

2.10  Konsep Operasional Variabel 

 Adapun variabel dalam penelitian ini adalah: 

a. Variabel Indenpendent (X) yaitu; 

Lingkungan Kerja (X1)  

Disiplin Kerja (X2) 

Produktivitas 

Kerja Karyawan 

(Y) 

 

 

Disiplin Kerja 

(X2) 

Lingkungan Kerja 

(X1) 
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b. Variabel Dependent (Y) adalah: 

Produktivitas (Y) 

Dari kerangka pemikiran, maka dapat disajikan operasional variabel 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Tabel 2.2 Konsep Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Defenisi Indikator Skala 

Produktivitas 

(Y) 

Produktivitas adalah 

perbandingan antara hasil 

yang dicapai dengan peran 

serta tenaga kerja persatuan 

waktu.(Sutrisno 2009:102) 

1.  Kemampuan 

2.  Meningkatkan hasil 

yang dicapai 

3.  Semangat kerja 

4.  Pengembangan diri 

5.  Mutu 

6.  Efisiensi 

(Sutrisno, 2009: 184). 

Likert 

Lingkungan 

Kerja (X1) 

Lingkungan kerja adalah 

sesuatu yan ada di 

lingkungan para pekerja 

yang dapat mempengaruhi 

dirinya dalam menjalankan 

tugas seperti temperatur, 

kelembapan, ventilasi, 

penerangan, kegaduhan, 

kebersihan tempat kerja dan 

memadai tidaknya alat-alat 

perlengkapan kerja. 

(Afandi, 2018:66) 

1. Lampu 

    penerangan  

    tempat kerja 

2. Jendela tempat 

    kerja 

3. Tata warna 

4. Dekorasi 

5. Bunyi Musik 

6. Bunyi mesin 

    pabrik  

7. Suhu udara 

8. Kelembapan udara 

(Afandi, 2018:71) 

Likert 

Disiplin Kerja 

(X2) 

 

Disiplin kerja adalah suatu 

sikap menghargai, 

menghormati, patuh, dan 

taat terhadap peraturan-

peraturan yang berlaku baik 

secara tertulis maupun yang 

tidak tertulis serta sanggup 

menjalankan dan tidak 

mengelak untuk menerima 

sanksi-sanksi apabila 

melanggar tugas dan 

wewenang yang diberikan 

kepadanya. (Supomo, 

2018:133) 

1. Tujuan dan 

Kemampuan 

2. Teladan Pimpinan 

3.Balas Jasa 

4. Keadilan 

5. Waskat 

6. Sanksi Hukuman 

7. Ketegasan 

8. Hubungan 

Kemanusiaan 

(Supomo, 2018:134) 

Likert 
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2.11  Hipotesis 

Menurut Narbuko (2009:163) Hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan dalam 

perumusan masalah. Hipotesis dapat digali dari tiga sumber yang 

mempunyai hubungan dengan sifat penelitian, yaitu: 

1. Pengalaman, pengamatan dan dugaan si peneliti sendiri. 

2. Hasil dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. 

3. Teori-teori yang sudah terbentuk. 

  Menurut Ghozali (2013:98) menyatakan kriteria signifikan secara 

parsial yaitu sebagai berikut:  

1.  Apabilal t hitung > t tabel atau P value <   maka: 

 a. Ha diterima karena memiliki pengaruh yang signifikan. 

 b. Ho di tolak karena tidak terdapat pengaruh yang signifikan. 

2.  Apabila t hitung < t tabel atau P value >   maka: 

a. Ha ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang signifikan. 

b. Ho diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan. 

kemudian Ghozali (2013:98) menyatakan kriteria signifikan 

hipotesis secara simultan terhadap variabel penelitian sebagai berikut: 

1.  Apabila F hitung > F tabel atau P value >  , maka: 

. a. Ho ditolak dan Ha diterima, maka terdapat pengaruh yang signifikan. 

2.  Apabila F hitung > T tabel atau P value >  , maka: 

a. Ha ditolak dan Ho diterima, tidak terdapat pengaruh yang signifikan. 
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Berdasarkan rumusan masalah dan kajian teori diatas, maka penulis 

mengangkat suatu hipotesis yaitu: 

 H1  = Diduga Lingkungan kerja berpengaruh secara parsial terhadap 

produktivitas kerja karyawan bagian produksi pada PT. Tasma Puja 

Sei. Kuamang Kabupaten Kampar. 

 H2 = Diduga Disiplin kerja berpengaruh secara parsial terhadap 

produktivitas kerja karyawan bagian produksi pada PT. Tasma Puja 

Sei. Kuamang Kabupaten Kampar. 

H3 = Diduga Lingkungan kerja dan Disiplin kerja berpengaruh secara 

simultan terhadap produktivitas kerja karyawan bagian produksi 

pada PT. Tasma Puja Sei. Kuamang Kabupaten Kampar.  


