
10 

BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia di defenisikan sebagai suatu ilmu dan 

seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien 

membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat Hasibuan 

(2005). Menurut Edwin B. Flippo (2010), Menejemen sumber daya manusia 

adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan-

kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, 

pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai  berbagai tujuan 

individu, organisasi dan masyarakat. 

Manajemen sumber daya manusia sangat penting bagi perusahaan dalam 

mengelola, mengatur dan memanfaatkan karyawan sehingga dapat berfungsi 

secara produktif untuk pencapaian tujuan perusahaan. 

Menurut (Hasibuan,2005) menjelaskan secara singkat fungsi-fungsi 

manajemen sumber daya manusia sebagai berikut : 

a. Fungsi Manajerial  

1) Perenanaan (planning) 

Perencanaan pada manajemen sumber daya manusia berfungsi membantu 

perusahaan untuk merencananakan tenaga kerja yang efektif dan efisien 

agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Perencanaan adalah dasar dari 

seluruh fungsi manajemen sumber daya manusia yang lain. 
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2) Pengorganisasian (organizing) 

Pengorganisasian berfungsi membantu perusahaan untuk menetapkan 

pembagian dan hubungan kerja antar karyawan. Hal ini sangat penting 

untuk meminimalisir adanya tumpang tindih dalam kewajiban pekerja. 

3) Pengarahan (directing) 

Pengarahan biasanya dilakukan seorang pimpinan kepada para 

karyawannya supaya dapat secara bekerja sama secara efektif untuk 

menyelesaikan kewajiban dan tugas mereka 

4) Pengendalian (controlling) 

Pengendalian merupakan kegiatan yang dilakukan supaya karyawan tetap 

menaati peraturan perusahaan saat bekerja. Jika terjadi penyimpangan, 

maka harus ada tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku 

karyawan tersebut. 

b. Fungsi Oprasional  

1) Pengadaan tenaga kerja (SDM) 

Fungsi pertama yang termasuk dalam kategori fungsi operasional adalah 

pengadaan. Fungsi pengadaan merupakan proses awal untuk mendapatkan 

sumber daya manusia yang unggul. Proses ini meliputi rekruitmen, seleksi, 

penempatan, orientasi, hingga proses induksi. 

2) Pengembangan (Development) 

Pengembangan merupakan fungsi operasional yang bertujuan untuk 

meningkatkan keterampilan pegawai. Tingkat keterampilan ini dapat 

dicapai melalui pendidikan dan pelatihan yang diberikan perusahaan untuk 
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karyawan, baik yang baru masuk ataupun yang sudah lama bekerja di 

perusahaan tersebut. 

3) Kompensasi (Compensation) 

Kompensasi merupakan bentuk reward yang diberikan perusahaan kepada 

karyawannya. Kompensasi ini merupakan bentuk balas jasa atas prestasi 

karyawan. Pemberian kompensasi harus disesuaikan dengan prestasi kerja 

dan faktor-faktor lain yang adil dan layak bagi tiap karyawan. 

4) Pengintegrasian (Integration) 

Pengintegrasian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyamakan 

intepretasi karyawan dan perusahaan. Hal ini penting untuk menjaga agar 

kerjasama yang terjalin antara karyawan dan perusahaan dapat berjalan 

dengan serasi dan saling menguntungkan. 

5) Pemeliharaan (Maintenance)  

Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan 

kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan. Hal ini penting untuk 

mempertahankan karyawan supaya mau menetap di perusahaan tersebut 

hingga ia pensiun. 

2.2 Lingkungan Kerja 

2.2.1 Pengertian Lingkungan Kerja 

Suatu kondisi lingkungan kerja dikatakan baik atau sesuai apabila manusia 

dapat melaksnakan kegiatan secara optimal, sehat, aman dan nyaman. Kesesuaian 

lingkungan kerja dapat dilihat akibatnya dalam jangka waktu yang lama. Lebih 

jauh lagi lingkungan-lingkungan kerja yang kurang baik dapat menuntut tenaga 
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kerja dan waktu yang lebih banyak dan tidak mendukung diperolehnya rencangan 

sistem kerja yang efisien 

Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja 

yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang 

diembankan (Alex S Nitisemito 2006). 

Lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang 

dihadapi, lingkungan sekitarnya di mana seseorang bekerja, metode  kerjanya, 

serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok 

(Sedarmayati 2009). 

2.2.2 Jenis Lingkungan Kerja 

Secara garis besar lingkungan kerja terbagi atas dua, yaitu lingkungan 

kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik menurut Sedarmayanti (2009). 

Lingkungan kerja fisik ada yang langsung berhubungan dengan karyawan namun 

ada juga berhubungan dengan perantara atau lingkungan umum yang dapat juga 

disebut lingkungan kerja mempengaruhi kondisi manusia, seperti kelembaban, 

sikulasi udara dan temperature. 

Sementara itu lingkungan kerja non fisik merupakan hubungan kerja, baik 

dengan atasan maupun sesame rekan kerja, dan bawahan. Kondisi kerja yang 

kondusif memberikan kerja sama dengan karyawan yang bekerja didalamnya baik 

diatas mauoun tingkat bawah, adanya komunikasi yang baik,dan pengendalian diri 

yang baik, serta suasana kekeluargaan. 

Jenis-jenis lingkungan kerja menurut Mangkunegara (2005) yaitu : 
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1. Kondisi lingkungan kerja fisik  yang meliputi : 

a. Faktor lingkungan tata ruang kerja 

Tata ruangan kerja yang baik akan mendukung terciptanya hubungan 

kerja yang baik antara sesame karyawan maupun dengan atasan karena 

akan mempermudah mobilitas bagi karyawan untuk bertemu. Tata 

ruang yang tidak baik akan membuat ketidak nyamanan dalam bekerja 

sehingga menurunkan efektifitas. 

b. Faktor kebersihan dan kerapian ruang kerja. 

Ruang kerja yang bersih, rapi, sehat dan aman akan menimbulkan rasa 

nyaman dalam bekerja. Hal ini akan meningkatkan gairah dan semangat 

kerja karyawan dan secara tidak langsung akan meningkatkan 

efektifitas kinerja karyawan. 

2. Kondisi lingkungan kerja non fisik yang meliputi : 

a. Faktor lingkungan sosial 

Lingkungan sosial yang sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

adalah latar belakang keluarga, yaitu antara lain status keluarga, jumlah 

keluarga, tingkat kesejahteraan dan lain-lain. 

b. Faktor status sosial 

Semakin tinggi jabatan seseorang semakin tinggi pula kewenangan dan 

keleluasaan dalam mengambil keputusan. 

c. Faktor hubungan kerja dalam perusahaan  

Hubungan kerja yang ada dalam perusahaan adalah hubungan kerja    

antara karyawan dengan karyawan dan antara karyawan dengan atasan. 
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d. Faktor sistem informasi 

Hubungan kerja akan dapat berjalan dengan baik apabila ada 

komunikasih yang baik diantara anggota perusahaan. Dengan adanya 

komunikasi di lingkungan perusahan maka anggota perusahaan akan 

berinteraks, saling memahami, saling mengerti satu samalain dapat 

menghilangkan peselisihan salah paham.  

3 Kondisi psikologis dari lingkungan dari lingkungan kerja yang meliputi 

a. Rasa Bosan 

Kebosanan kerja dapat menyebabkan perasaan yang tidak enak, kurang 

bahagia, kurang istirahat dan perasaan lelah. 

b. Keletihan dalam bekerja  

Keletihan dalam bekerja terdiri atas dua macam yaitu keletihan kerja 

psikis dan keletihan psikologis yang dapat menyebabkan meningkatkan 

absensi, turn over dan kecelakaan. 

2.2.3 Faktor Lingkungan Kerja 

Faktor yang mempengaruhi terbentuknya suatu kondisi lingkungan kerja. 

Hal yang dapat diciptakan lingkungan kerja perusahaan yaitu : 

1. Kebersihan 

Kebersihan merupakan suatu kondisi yang bisa menciptakan 

lingkungan kerja yang sehat bagi para karyawan, apabila lingkungan 

kerja yang bersih, maka akan dapat menimbulkan kinerjayang baik dan 

dapat pula mengurangi absensi. 
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2. Pewarnaan  

Perusahaan harus dapat menciptakan komposisi warna yang sesuai demi 

kenyamanan dan pewarnaan yang baik akan menciptakan keadaan jiwa 

tenaga kerja. 

3. Pertukaran udara  

Pertukaran udara yang kurang baik menggangu kesehatan dan dapat 

pula menimbulkan kelelahan yang cepat begitu sebaliknya pertukaran 

udara yang baik mempengaruhi kesegaran fisik dari tenaga kerja. 

4. Penerangan yang cukup 

Menurut Sedermayanti (2009) cahaya atau penerangan sangat besar 

manfaatnya bagi karyawan guna mendapat keselamatan dalam bekerja. 

Cahaya yang kurang jelas, sehingga pekerjaan akan lambat, baik 

mengalami kesalahan dan pada akhirnya menyebabkan kurang efesien 

dalam melaksanakan pekerjaan. 

Penerangan disini tidak hanya melalui penerangan listrik, tetapi juga 

penerangan terhadapt matahari penerangan yang buruk dapat 

menyebabkan kerusakan pada mata dan keselamatan kerja. 

5. Kebisingan  

Dengan tingkat kebisingan yang tinggi akan menyebabkan suasana 

lingkungan kerja tidak kondusif dan akan menyebabkan terganggu 

aktifitas pekerjaan. 

(Dessler,2004) kebisingan dapat menimbulkan kesalahan kerja.hal ini 

akan merugikan perusahaan maka perlu diperhatikan daerah tempat 



17 
 

kerja yang memerlukan peusutan pemikiran agar terhindar dari 

kebisingan. 

6. Keamanan  

Perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja yang sedang 

menggunakan alat-alat tenaga kerja tentu akan memberikan rasa tenang 

yang mendorong semangat dan kegairahan kerja karyawan. Keamanan 

yang paling penting adalah keamanan pribadi, untuk itu keamanan 

terhadap keselamatan diri bagi karyawan adalah hal yang sangat 

penting. 

2.2.4 Manfaat Lingkungan Kerja  

Menurut Ishak dan Tanjung (2003), manfaat lingkungan kerja adalah 

menciptakan kerja gairah kerja, sehingga produktivitas dan prestasi kerja 

meningkat.  

Lingkungan kerja yang baik yaitu lingkungan kerja yang kondusif. Lingkungan 

kerja yang kondusif di tempat kerja adalah salah satu syarat untuk menciptakan 

kinerja perusahaan yang lebih baik. Lingkungan kerja yang kondusif sendiri bisa 

tercipta jika adanya komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan, maupun 

antara bawahan sendiri. 

Perusahaan juga harus bisa menciptakan rasa kepercayaan yang tinggi 

terhadap bawahan ataupun antara karyawan dalam arti para karyawan merasa 

tidakada rasa saling curiga justru saling menjaga. Jika sudah tercipta seperti ini 

maka lingkungan kerja yang kondusif akan lebih mudah tercipta. Hal diatas ini lah 

yang nantinya akan menimbulkan motivasi kerja yang tinggi bagi setiap 
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karyawan, dan akhirnya kontribusi bagi setiap karyawan semakin mudah 

didapatkan. 

Ada banyak hal untuk menciptakanlingkungan kerja yang kondusif, namun 

yang pasti antara atasan atau pimpinan dan bawahan memiliki nvisi yang sama 

bagaimana lingkungan kerja tersebut memberikan rasa aman dan nyaman bagi 

setiap orang yang berada didalam nya. Perusahaan peduli dan memperhatikan para 

karyawan nya, demikian juga sebaliknya, yang akhirnya bisa meningkatkan 

kinerja karyawan. 

2.2.5 Indikator Lingkungan Kerja 

Menurut (Alex Nitisemito, 2006) Indikator yang mendukung hubungan 

kerja adalah sebagai berikut : 

a. Kondisi Kerja 

Setiap karyawan menginginkan suasana kerja yang menyenangkan, 

suasana kerja yang nyaman itu meliputi penerangan atau cahaya yang 

jelas.Suara yang tidak bising dan tenang, keamanan dalam bekerja. 

Besarnya kompensasi yang diberikan perusahaan tidak akan 

berpengaruh secara optimal jika suasana kerja kurang kondusif.  

b. Hubungan Dengan Rekan Kerja   

Hal ini dimaksudkan dengan rekan kerja yang harmonis dan tanpa ada 

saling intrik diantara sesama rekan kerja. Salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi karyawan tetap tinggal dalam suatu organisasi adalah 

adanya hubungan yang harmonis dintara rekan kerja. Hubungan rekan 

kerja yang harmonis dan kekeluargaan merupakan salah satu faktor 

yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. 
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c. Tersedianya Fasilitas Kerja 

Hal ini dimaksudkan bahwa peralatan yang digunakan untuk 

mendukung kelanaran kerja lengkap/ mutahir. Tersedianya fasilitas 

kerja yang lengkap, walaupun tidak baru merupakan salah satu 

penunjang proses kelancaran dalam bekerja. 

2.3 Kinerja  

2.3.1 Pengertian Kinerja 

Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada nya yang didasarkan atas 

kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. (hasibuan,2005) 

 kinerja merupakan suatu fungsi dari semangat kerja dan kemampuan 

untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya memiliki derajat 

kesediaan dan tingkat kemampuan (Rivai, 2010). 

Sedangkan pakar lain, mengatakan bahwa kinerja karyawan menurut 

(Mangkunegara, 2011) adalah Istilah kinerja berasal dari kata job performance 

atau actual performance (prestasi kerja ataun prestasi sesungguh nya yang dicapai 

oleh seseorang). Sehingga dapat didefinisikan bahwa kinerja adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan 

kepadanya. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas mengungkapkan bahwa dengan hasil 

kerja yang dicapaioleh seorang karyawan dalam melakukan suatu pekerjaan dapat 

dievaluasi tingkat kinerja pegawain nya. Maka kinerja karyawan harus dapat di 

tentukan deengan pencapaian target selama priode waktu yang di capai organisasi. 
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2.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Dalam pencapaian tujuan organisasi tidak terlepas drai kinerja individu 

karyawan, oleh karena itu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja individu 

adalah menurut Armstrong dan Baron (dalam Wibowo, 2011) : 

1. Personal factors, ditujukan oleh tingkat keterampilan, kompetensi yang 

dimiliki, motivasi, dan komitmen individu. 

2. Leadership factors, ditentukan oleh kualitas dorongan, bimbingan dan 

dukungan yang dilakukan manajer dan team leader. 

3. Team factors, ditujukan oleh kualitas dukungan yang diberikan oleh 

rekan sekerja. 

4. System factors, ditujukan oleh adanya sistem kerja dan fasilitas yang 

diberikan organisasi. 

5. Contextual / situational factors, ditujukan oleh tingginya tingkat tekanan 

dan perubahan lingkungan internal dan eksternal. 

  Menurut Mahmudi (2005) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

adalah: 

Faktor personal/individu, meliputi: pengetahuan, keterampilan, kemampuan, 

kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu. 

1. Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, 

semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer. 

2. Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan 

oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama tim, 

kekompakan dan keeratan anggota tim. 
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3. Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau infastuktur yang 

diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam 

organisasi. 

4. Faktor kontekstual (situasional), meliputi: tekanan, dan perubahan 

lingkungan eksternal dan internal. 

 Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dicapai    

oleh karyawan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya untuk mencapai 

tujuan organisasi, meliputi adanya sasaran/target, kuantitas, kualitas, efektifitas, 

dan efisiensi 

2.3.3   Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja (performance appraisal) adalah proses yang dipakai oleh 

organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja individu karyawan, (Simamora, 

2006). 

Penilaian kinerja mengacu pada sistem formal dan terstruktur yang 

digunakan untuk mengukur, menilai dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan 

dengan pekerjaan, perilaku, dan hasil, termasuk tingkat ketidakhadiran. Dengan 

demikian, penilaian kinerja adalah merupakan hasil kerja karyawan dalam lingkup 

tanggung jawab. Di dalam dunia usaha yang berkompetisi secara global, 

perusahaan memerlukan kinerja tinggi. Pada saat bersamaan, karyawan 

memerlukan umpan balik atas hasil kerja mereka sebagai panduan bagi perilaku 

mereka di masa yang akan datang. 

Unsur-unsur / Indikator yang dinilai dalam penilaian kinerja adalah 

sebagai berikut menurut Hasibuan (2005) : 
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1. Kesetian 

Mengambarkan kesetiaan karyawan dalam pekerjaan dan jabatan dalam 

perusahaan atau instansi. 

2. Prestasi Kerja 

Menilai hasil kerja, baik berkualitas maupun kuantitas yang dapat dihasilkan 

karyawan. 

3. Kejujuran  

Menilai kejujuran dalam melaksanakan tigas-tugasnya untuk memenuhi 

perjanjian baik bagi dirinya sendiri mmaupun terhadap orang lain seperti 

kepada bawahannya. 

4. Kedisplinan  

Menilai disiplin karyawan dalam memenuhi peraturan-peraturan yang ada 

dan melakukan sesuai instruksi yang diberikan kepadanya. 

5. Kreativitas  

Menilai kemampuan karyawan dalam mengembangkan kreativitasnya untuk 

menyelesaikan pekerjaannya, sehingga bekerja lebih berdayaguna dan 

berhasil. 

6. Kerjasama  

Menilai kesediaan karyawan berpartisipasi dan bekerja sama dengan 

karyawan lainnya. 

7. Kepemimpinan  

Menilai kemampuan untuk memimpin, berpengaruh, mempunyai kepribadian 

yang kuat, dihormati, berwibawa dan dapat memotivasi orang lain atau 

bawahannya untuk bekerja secara efektif. 
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8. Tanggung Jawab 

Menilai kesediaan karyawan dalam mempertanggung jawabkan 

kebijaksanaannya, pekerjaan dan hasil kerjanya, sarana dan prasana yang 

dipergunakannya, serta perilaku kerjanya. 

2.3.4   Hambatan dalam Evaluasi Kinerja 

Berikut beberapa faktor yang mungkin dapat menjadi hambatan dalam 

penilaian evaluasi kinerja yang adil : 

1. Perubahan Standar 

Standar yang tidak konsisten dan berubah-ubah akan mempengaruhi 

pengakuan prestasi karyawan. 

2. Hallo Effect 

Terjadi apabila penilaian manajer terhadap prestasi karyawan secara 

keseluruhan hanya bergantung pada satu atau beberapa aspek lain. Efek 

tersebut merupakan efek berantai. Biasanya hal ini terjadi karena pimpinan 

melibatkan emosi dalam sebuah penilaian, menilai terlalu lunak atau keras, 

melibatkan prasangka pribadi, serta menilai berdasarkan data atau fakta dari 

waktu yang paling akhir saja. 

3. Perbedaan sifat manajer 

Manajer mempunyai sifat dan karakter yang berbeda. Penilaian karyawan 

bisa menjadi berbeda karena sifat manajer. Oleh karena itu, disarankan untuk 

membuat standar/ pedoman penilaian untuk dijadikan patokan penilaian agar 

penilaian secara adil dapat diwujudkan dan karyawan terhindar dari bias yang 

disebabkan karakter manajer. 
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4. Perbedaan stereotype tertentu 

Manajer dapat menjadi bias karena faktor etnis, jenis kelamin, atau golongan 

tertentu. Untuk menghindari hal itu, manajer harus berpegang pada 

pedoman/standar tertulis dan hasil penilaian prestasi pun harus dilakukan 

secara tertulis sehingga dapat di pertanggung jawabkan, (Rachmawati ; 2008). 

2.4 Pandangan Islam Tentang Kinerja  

Allah SWT menyatakan bahwa segala apa yang dikerjakan oleh hamba 

nya tentu ia akan mendapatkan balasan nya. Manusia dalam bekerja dilarang 

untuk curang karena Allah SWT maha melihat segala sesua. Hal ini sesuai dengan 

firman allah SWT sebagai berikut : 

 

Artinya : Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang 

kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada 

sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha Melihat apa-apa yang kamu 

kerjakan. (Q.S Al Baqarah : 110) 

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pekerjaan yang kita 

lakukan pada dasarnya diperhatikan oleh Allah, oleh karena itu seharusnya dalam 

bekerja kita menjunjung tinggi keseriusan dan motivasi untuk bekerja dengan baik 

dan memberikan manfaat dari pekerjaan kita. Menurut (Toto Tasmara, 2007) 

dalam bukunya Membudayakan Etos Kerja Islami, makna bekerja bagi seorang 

muslim adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh, dengan mengerahkan seluruh 
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aset, pikir, dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya 

sebagai hamba Allah yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya 

sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik (khairul ummah) atau dengan kata 

lain dapat jika dikatakan bahwa hanya dengan bekerja manusia itu memanusiakan 

dirinya. 

Islam mendorong umatnya untuk mencari rizki yang berkah, mendorong 

berproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi diberbagai bidang usaha, seperti 

pertanian, perkebunan, perdagangan, maupun industri.Dengan bekerja, setiap 

individu dapat memberikan pertolongan kepada kaum kerabatnya ataupun yang 

membutuhkannya, ikut berpartisipasi bagi kemaslahatan umat, dan bertindak di 

jalan Allah dalam menegakkan kalimat-Nya.Karenanya Islam memerintahkan 

pemeluknya untuk bekerja, dan memberi bobot nilai atas perintah bekerja tersebut 

sepadan dengan perintah Sholat, Shodaqah dan jihad di jalan Allah 

Allah berfirman dalam Q.S. At-Taubah : 105 : 

 

Artinya : Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta 

orang-  orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 

dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghain dan 

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

kerjakan. (Q.S. At Taubah :105) 

  Seseorang layak untuk mendapatkan predikat yang terpuji seperti 

potensial, aktif, dinamis, produktif atau profesional, semata-mata karena tingkat 
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kinerjanya. Karena itu, agar manusia benar-benar “hidup”, dalam kehidupan ini ia 

memerlukan ruh (spirit). Untuk itu, Al-Qur’an diturunkan sebagai “ruhan min 

amrina”, yakni spirit hidup ciptaan Allah sekaligus “nur: (cahaya) yang tak 

kunjung padam agar aktivitas hidup manusia tidak tersesat. 

2.5 Hubungan Lingkungan Kerja dengan Kinerja Karyawan  

Lingkungan kerja yang baik akan berdampak langsung terhadap hasil kerja 

karyawan. Setiap perusahaan harus terus menerus selalu berusaha untuk 

menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang baik agar karyawan dapat 

bekerja dan nyaman, tentram dan stabil dengan yang diharapkan sehingga 

memungkin kan untuk dapat meningkatkan prestasi kerja yang baik dan dapat 

menghasilkan produk yang bagus (Nitisemito, 2006). 

2.6 Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

Seperti meyatakan bahwa bekerja karyawan mengharapkan bahwa 

lingkungan di sekitarnya dapat mendukung aktivitas kerja mereka. Bentuk dari 

lingkungan kerja tersebut meliputi fasilitas fisik maupun psikis. Hal yang 

berkaitan dengan fasilitas fisik antara lain adalah peralatan kerja, tempat kerja, 

kerjasama dan lain sebagainya. Sedangkan hal yang berkaitan dengan lingkungan 

psikis antara lain adalah tersedianya fasilitas kerja, kondisi kerja dan hubungan 

kerja antar karyawan. Dapat dipahami bahwa, lingkungan kerja yang baik akan 

memberikan kontribusi pada kinerja karyawan dalam bekerja. Berdasarkan hal 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja memiliki pengaruh terhadap 

kinerja karyawan. (Sedarmayanti : 2009) 
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2.7 Penelitian Terdahulu  

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

NO NAMA 

PENELITI 

JUDUL VARIABEL HASIL 

1 Dwi 

Septianto 

2010 

Pengaruh 

Lingkungan Kerja 

Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada PT. 

Petaya Raya 

Semarang 

- Lingkungan 

Kerja 

- Kinerja 

 

Lingkungan 

kerja sangat 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

karyawan 

2 Linda 

Prasepti, 

2003 

Pengaruh 

Lingkungan Kerja 

Terhadap Kinerja 

Karyawan Produksi 

PT. Surya Sakti 

Utama Surabaya 

-  Lingkungan 

Kerja 

-  Kinerja 

 

 

Terdapat 

pengaruh negatif 

signifikan antara 

variabel 

lingkungan kerja 

dengan variabel 

kinerja 

karyawan 

3 Fariz 

Ramanda 

Putra, 2008 

 

Pengaruh 

Lingkungan Kerja 

Terhadap Kinerja 

Karyawan pada PT. 

Naraya Telematika 

Malang 

-  Lingkungan 

Kerja 

-  Kinerja 

Terdapat 

pengaruh negatif 

signifikan antara 

variabel 

lingkungan kerja 

dengan variabel 

kinerja 

karyawan 

4 

 

 

 

 

Della 

Alvyonita, 

2015 

 

 

 

 

 

Pengaruh 

Lingkungan Kerja 

Terhadap Kinerja 

Karyawan pada 

Rumah Sakit Islam 

Malahyati Medan 

-  Lingkungan 

Kerja 

-  Kinerja 

Terdapat 

pengaruh negatif 

signifikan antara 

variabel 

lingkungan kerja 

dengan variabel 

kinerja 

karyawan 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferina 

Sukmawati, 

2008 

Pengaruh 

Lingkungan Kerja 

Terhadap Kinerja 

Karyawan pada PT. 

Pertamina 

(PERSERO) UPMS 

III Terminal Transit 

Utama Balongan 

Indramayu 

-  Lingkungan 

Kerja 

-  Kinerja 

 

Terdapat 

pengaruh negatif 

signifikan antara 

variabel 

lingkungan kerja 

dengan variabel 

kinerja 

karyawan 
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2.8 Kerangka Pemikiran  

Berpijak dari pemikiran diatas, maka dapat digambarkan sebuah kerangka 

pemikiran, sebagai berikut : 

Adapun variable tersebut adalah. 

Variabel Independen  : Lingkungan Kerja (X) 

Variabel Dependen      : Kinerja Karyawan (Y) 

Gambar 2.1:  Kerangka Pemikiran 

       Variabel Independent Variabel Dependent 

 

 

2.9 Definisi Konsep Oprasional Variabel Penelitian  

Definisi oprasional adalah mendefinisikan variable secara oprasional 

berdasarkan karakteristik yang diamati, memungkin kan penelitian untuk 

melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap sesuatu objek.  

(Hidayati, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

Lingkungan kerja 

(X) 

Kinerja Karyawan 

(Y) 
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Tabel 2.2 Definisi Konsep Operasional Variabel Penelitian 

No Variabel Definisi Operasional Indikator 
Skala 

Pengukuran 

1 Lingkungan  

Kinerja (X) 

 

Segala sesuatu yang ada 

dilingkungan para pekerja 

dan yang dapat 

mempengaruhi diri nya 

dalam menjalankan tugas-

tugas yang diberikan 

kepadanya misalnya 

kebersihan, musik, dan 

sebagainya. 

(alex Nitisemito, 2006) 

1. Tersedianya 

fasilitas kerja 

2. Kondisi kerja 

3. Hubungan kerja 

antar karyawan 

 (Alex Nitisemito, 

2006) 

 

Likert 

2 Kinerja (Y) 

 

Suatu hasil kerja yang 

dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugas-tugas 

yang diberikan kepadanya 

yang didasarkan atas 

kecakapan, pengalaman, dan 

kesungguhan serta waktu. 

(Hasibuan, 2005) 

1. Kesetiaan 

2. Prestasi Kerja 

3. Kejujuran 

4. Kedisiplinan 

5. Kreativitas 

6. Kerjasama 

7. Kepemimpinan 

8. Tanggung 

jawab 

(Hasibuan, 2005) 

 

Likert 

 

2.10 Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu perumusan sementara mengenai suatu hal yang di 

buat untuk menjelas kan hal itu dan juga dapat menuntun atau mengarah kan 

penyelidikan selanjut nya.(Umar, 2007). 

Berdasarkan perumusan masalah dan telaah pustaka, maka dapat lah di 

susun suatu hipotesis, yaitu : 

“Diduga  terdapat pengaruh antara Lingkungan Kerja dengan Kinerja Karyawan 

pada PT. Nyiursubur Tani Sejahtera Kecamatan Tanah Merah Kabupaten 

Indragiri Hilir. 

 


