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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Produktivitas Kerja 

2.1.1.1. Pengertian Produktivitas Kerja 

Menurut John Soeprihanto dalam Wijono (1999) menyatakan bahwa 

produktivitas diartikan sebagai perbandingan jumlah produksi (output) 

terhadapatau sumber daya yang digunakan (input) sebagai perbandingan antara 

hasil-hasil yang telah dicapai dengan keseluruhan sumberdaya yang dipergunakan. 

Sedangkanmaksud dari produktivitas yang telah dikemukakan dengan 

menunjukkan kepada rasio output terhadap input. Input mulai mencakup mulai 

dari biaya-biaya produksi (production cost) dan biaya-biaya peralatan (equipment 

costs). Sedangkan untuk output terdiri dari penjualan (sales), pendapatan 

(earnings), market share, dan kerusakan (defects)(Gomes, 2003:159). 

Menurut Mathis & Jackson (2011:69) produktivitas adalah ukuran atas 

kuantitas dan kualitas dari pekerjaan yang diselesaikan, dengan 

mempertimbangkan biaya dari sumber daya yang digunakan.Berdasarkanuraian 

diatas,maka bisadisimpulkanbahwa produktivitas dapat diartikan sebagai suatu 

yang menghasilkan lebih banyak dan memiliki kualitas yang baik, dari usaha yang 

sama. Oleh karena itu produktivitas tenaga kerja merupakan sebagai efisiensi 

proses yangdihasilkan dari sumber daya yang telah dipergunakan 

sebelumnya.Produktivitas kerja karyawan sendiri bisa dilihat dari perilaku kerja, 



 

 

disiplin, dedikasi, loyalitas, kerja sama dan kematangan karyawan. Hasibuan 

(1992) memberikan batasan sebagai berikut bahwa produktivitas merupakan 

perbandingan antarainput dengan output, dimana outputnya harus mempunyai 

nilai tambah dan teknis pengerjaannya yang lebih baik. 

2.1.1.2. Manfaat Produktivitas Kerja 

Muchdarsyah Sinungan (2005)manfaat dari pengukuran produktivitas 

kerja adalah sebagai berikut: 

1. Adanya umpan balik dalam pelaksanaan kerja untuk memperbaiki dan 

meningkatkan produktivitas kerjakaryawan. 

2. Adanya evaluasi produktivitas kerja bertujuan untuk penyelesaian, 

misalnya: pemberian bonus, bentuk kompensasi, dan lain sebagainya. 

3. Adanya keputusan-keputusan penetapan, seperti :transfer, promosi, dan 

demosi. 

4. Untuk pengembangan dan kebutuhan latihan. 

5. Untuk pengembangan karier dan perencanaan. 

6. Untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan dalam proses staffing. 

7. Untuk mengetahui ketidak akuratan informal. 

8. Untuk memberikan kesempatan kerja yang adil. 

2.1.1.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja 

Disamping hal tersebut terdapat pula berbagai faktor yang dapat 

mempengaruhi produktivitas kerja, diantaranya adalah (Sedarmayanti,2009): 

1. Sikap mental:sikap mental karyawan yang memiliki semangat untuk 

mengubah atau peningkatan perbaikan. Perwujudan sikap mental, dalam 



 

 

berbagai kegiatan antara lain sebagai berikut: motivasi kerja, disiplin kerja, 

etika kerja. 

2. Pendidikan:seseorang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi akan 

mempunyai wawasan yang lebih luas, seperti untuk penghayatan akan arti 

pentingya produktivitas dapat mendorong karyawan yang bersangkutan 

melakukan tindakan yang produktivitas kerja.  

3. Keterampilan:ketika karyawan memilikiketerampilan yang cukup, maka 

akan lebih mampu bekerja sertamemanfaatkan fasilitas kerja dengan baik. 

Selain itu karyawan akanmenjadi terampil ketika mempunyai kecakapan dan 

pengalaman yang cukup. 

4. Manajemen:disinimanajemen terikat dengan sistem yang dikaitkan oleh 

pimpinan untuk mengelola ataupun memimpin serta mengendalikan 

staf/bawahannya. Apabila manajemen tepat, makadapatmemunculkan 

semangat yang lebih tinggi,ini menjadi dorongan tersendiri bagi karyawan 

untuk melakukan tindakan yang lebih produktif.  

5. Hubungan industrial pancasila:adanya penerapan hubungan industrial 

Pancasila, maka akan timbul: 

a. Terciptanya ketenangan kerja dan motivasi kerja secara produktif 

sehingga produktivitas dapat meningkat.  

b. Terciptanya hubungan kerja yang serasi dan dinamis, sehingga 

menumbuh-kan partisipasi didalam usaha untuk meningkatkan 

produktivitas. 



 

 

c. Terciptanya harkat dan martabat karyawan, sehinggamampu 

mendorong terwujudnya jiwa yang berdedikasi dalam upaya untuk 

peningkatanproduktivitas kerjanya.  

6. Tingkat penghasilan:ketika tingkat penghasilan memadai, maka akan 

timbulkan konsentrasi kerja baik dan kemampuan yang dimiliki oleh 

karyawan dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya.  

7. Gizi dan kesehatan: Apabilakebutuhan  karyawan dapat terpenuhi, misalnya 

kebutuhan gizinya dan berbadan sehat. Maka karyawanakan lebih 

kuatketika bekerja, dan ketika karyawan memiliki semangat yang tinggi 

maka bisa meningkatkan produktivitas kerjanya.  

8. Jaminan sosial:karyawan yang telah diberikan jaminan sosial dari suatu 

organisasi,maka akan dapat meningkatkan pengabdian dan semangat kerja. 

Apabila jaminan sosial karyawan mencukupi maka akan dapat 

menyebabkan kesenangan pada waktu bekerja. Sehinggamemberikan 

pemanfaatan dan kemampuan yang dimiliki untuk meningkatkan 

produktivitas kerjanya. 

9. Lingkungan dan iklim kerja: bagi karyawan lingkungan dan iklim kerja 

yang baik dan dapat mendorong karyawan untuk meningkatkan rasa 

tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik lagi, 

sehingga produktivitas kerja karyawan menjadi meningkat.  

10. Sarana produksi: mutu sarana produksi di suatu organisasi sangat 

berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Jika sarana produksi yang 



 

 

digunakan belum maksimal,maka dapat menyebabkan pemborosan bahan-

bahan yang dipakai.  

11. Teknologi:jika teknologi yang digunakan tepat sasaran dan lebih maju 

tingkatannya maka bisa memungkinkan: 

a. Tepat waktu untuk penyelesaian proses produksi. 

b. Jumlah produksi yang dihasilkan bisa lebih banyak dan berkualitas. 

c. Memperkecil terjadinya pemborosan bahan-bahan sisa. 

Dengan memahami hal-hal tersebut, maka penerapan teknologi dapat 

membantu dan mendukung peningkatan produktivitas. 

12. Kesempatan berprestasi: Karyawan yang bekerja tentu berharap adanya 

peningkatan karir atau pengembangan potensi yang pribadi yang nantinya 

dapat bermanfaat baik bagi dirinya maupun bagi perusahaan. Apabila 

kesempatan berprestasi sudah terbuka, maka akan menimbulkan psikologis 

bagi karyawan untuk meningkatkan dedikasinya serta pemanfaatan potensi-

potensi yang dimiliki untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. 

Secara umum pengukuran produktivitas sebagai perbandingan yang dapat 

dibedakan dalam tiga jenis yang berbeda, diantaranya : 

1. Perbandingan-perbandingan antara pelaksanaan dimasasekarang dengan 

pelaksanaan secara historis yang tidak menggambarkan apakah pelaksanaan 

sekarang inibisa maksimal, namun hanya mengemukakan apakah meningkat 

atau berkurang tingkatannya.  



 

 

2. Perbandingan pelaksanaan antara satu unit (perorangan tugas, seksi, proses) 

dengan unit lainnya. melalui pengukuran seperti ini dapat menunjukkan 

pencapaian relatif.  

3. Perbandingan antara pelaksanaan sekarang dengan target yang ditentukan 

dan ini merupakan hal yang paling baik sebagai pusat perhatian pada 

sasaran/tujuan.  

Upaya meningkatkan produktivitas kerja perlu diingat bahwa faktor 

manusia menjadi dasar penentuan dalam meningkatkan produktivitas kerja.Tujuan 

dari sebuah program peningkatan produktivitas kerja harus mencapai perubahan 

yang signifikan, yaitu untuk memperoleh perbandingan yang lebih antara keluaran 

(output) dan masukan (input).Hal utama yang perlu dilakukan dalam upaya 

untukmeningkatkan produktivitas kerja ini adalah mengatasi sikap yangtidak 

peduli, baik manajer ataupun karyawan.Mereka sebenarnya sama-sama 

memilikikepentingan untuk meningkatkan produktivilas kerja, oleh karena itu 

mereka perlu komitmen bersama terhadap peningkalan produktivitas kerja.Untuk 

dapat meningkatkan produktivitas kerja suatu organisasimemerlukan tindakan 

daripemimpinan yang memiliki pengaruh besar dari manajemen puncak. 

Peningkatan produktivitas merupakanhasil peningkatan yang telah dicapai 

dengan penggunaan sumber daya secaraefektif dan efisien. Pada umumnya, 

strategi yang diterapkan untuk meningkatkan produktivitas, antara lain: 

1. Penyempurnaan manajemen, melalui: 

a. Peningkatan kemampuan manejerial dalam bidang perencanaan dan 

pengambilan keputusan. 



 

 

b. Perbaikan prosedur dan sistem manajemen (termasuk kemampuan 

pimpinan dalam merancang dan menggunakan sistem yang ada).  

c. Peningkatan personal and interpersonal skill.  

2. Perbaikan manajemen sumber daya manusia, melalui: 

a. Peninjauan kembali peraturan kepegawaian. 

b. Perumusan kembali tata cara dalam meningkatkan motivasi pegawai. 

c. Menyempurnakan penilaian prestasi kerja. 

d. Penyempurnaan hubungan antara pegawai dan organisasi kerja.  

3. Perbaikan kualitas kerja, melalui: 

a. Perbaikan lingkungan kerja (dalam arti lingkungan fisiknya),  

b. Penerapan prinsip-prinsip pengembangan organisasi dalam praktek kerja 

dan menciptakan budaya organisasi yang bisa menaikkan rasa bangga 

dan rasa memiliki terhadap organisasi kerjanya.  

Usaha mengatasi rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja dimana 

perlu ditemukan cara-cara yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja 

yaitu dengan memberikan penggajian yang baik, pendidikan, peningkatan 

partisipasi karyawan, perbaikan komunikasi dan perbaikan kondisi kerja.Dari 

penjelasan di atas, faktor yang menghambat produktivitas kerja adalah ketika 

semua faktor pendukung tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, baik dari sistem 

perencanaan dan strategi yang telah disusun tidak dilaksanakan oleh karyawan 

dan komunikasi pimpinan yang tidak menerapkan sistem tersebut dengan baik. 



 

 

2.1.1.4. Indikator-indikator Produktivitas Kerja 

Menurut Gomes (2003:160),indikator–indikator dalam penilaian 

produktivitas kerja karyawan meliputi: 

1. Pengetahuan (knowledge)  

Pengetahuan menjadi sebuah akumulasi hasil proses dari pendidikan baik 

yang diperoleh secara formal maupun non formal.Adanya pengetahuan 

memberikan kontribusi terhadap seseorang dalam memecahkan masalah 

termasuk dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaan. Menurut 

Kusnanto (2007:61), pengetahuan (knowledge) yang dimiliki oleh karyawan 

dalam hal pemahaman akan tori-teori dan konsep-konsep dari bidang 

keilmuan diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas di sebuah perusahaan 

sesuai dengan bidang tugas dan operasionalnya. Pengetahuan yang dimiliki 

oleh karyawan diukur dapat melalui kemampuan menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan (job 

describtion).Adapun indikator dari sebuah pengetahuan 

(knowledge)diantaranya: mengikuti perkembangan ilmu sesuai bidang atau 

tugasnya, dan memberikan ide secara efektif baik dalam situasi 

individumaupun kelompok. 

2. Keterampilan (skills)  

Keterampilan diartikan sebagai kemampuan (dalam menggunakan akal, 

pikiran, ide dan sebagainya) dan penguasaan teknis operasional mengenai 

bidang tertentu, yang bersifat kekaryaan. Keterampilan memiliki kaitan 

mengenai kemampuan seseorang untuk melakukanatau menyelesaikan 



 

 

pekerjaan-pekerjaan yang bersifat teknis, misalnya keterampilan 

bengkel.Keahlian atau keterampilan (skill) tersebut dalam mengoperasikan 

berbagai sarana yang ada, baik hardware ataupun yang bersifat aplikatif. 

Adapun indikator dari keterampilan atau keahlian (skill) diantaranya: tidak 

ditemukannya kesalahan dari hasil kerjanya, dan volume yang dikerjakan 

sudah sesuai dengan standar kerja, dan bahkanmampu melebihi.Keahlian atau 

keterampilan (skill) yang dimiliki oleh seorang karyawan dalam 

menyelesaikan dan melaksakan tugas pekerjaannya (Kusnanto, 2007:62),. 

3. Kemampuan (abbilities)  

Kemampuan dibentuk dari berbagai kompetensi yang dimiliki oleh seorang 

karyawan.Kemampuan merupakan bagian dari Pengetahuan dan 

keterampilan.Jadi apabila seseorang mempunyai pengetahuan dan keahlian 

yang baik, diharapkan memiliki tingkat kemampuanyang sangat baik. 

Menurut Kusnanto (2007: 62), menyatakan bahwa kemampuan 

(ability)bisamembantukelancaran dan efektifitas untuk menyelesaikan 

tanggung jawab atau tugasnya serta inisiatif untuk menjalankan 

pengembangan dalam upaya penyempurnaan. Adapun item dari kemampuan 

(ability)diantaranya:menjalankan usaha yang aktif dalam pencapaian sasaran 

kinerja, dan mampu memanfaatkan berbagai alat penunjang dalam proses 

menyelesaikantanggung jawab atau tugas sesuai dengan bidangnya. 

4. Sikap (attitudes) 

Seringkali Sikap (attitudes)dikaitkan antara hubungan kebiasaan dan perilaku. 

Sikapdiartikasn sebagai suatu kebiasaan yang terpolakan. Jika kebiasaan 



 

 

tersebut yang terpolakan memiliki implikasi positif didalam hubungannya 

dengan perilaku kerja seseorang, maka dapat menguntungkan dalam artian 

apabila kebiasaan-kebiasaan karyawan tersebut baik, sehingga hal tersebut 

bisa menjamin perilaku yang baik dalambekerja. Dengan kondisi karyawan 

yang seperti ini, maka produktivitas dapat dipastikan bisa terwujud.Kusnanto 

(2007: 63) menyatakan bahwa sikap mental (attitude)berarti sikap yang 

positif dari karyawan dalam keseharianyang menjunjung dan memelihara 

norma-norma sosial, etika, dan organisasi dalam menjalankan aktifitas bisnis 

baik didalam lingkungan internal maupun eksternal. Adapun beberapa item 

dari sikap mental (attitude)dantaranya:memperlihatkan kedisiplinan yang 

tinggi, integritas dan loyalitasnya yang bisa diandalkan, sebagai panutan bagi 

karyawan yang lain dengan menunjukkan tanggung jawab pribadi terhadap 

setiap tanggung jawab atas penugasan yang telah diberikan. 

5. Perilaku (behaviors) 

Perilaku (behaviour) merupakan tingkah laku atau akhlak dari karyawan 

secara umum dalam beraktivitas. Hal lain yang berhubungan dengan perilaku 

(behaviour) sangat tergantung dari sumber daya manusia itu sendiri. 

sedangkan indikator dari perilaku (behaviour)diantaranya: perilaku terpuji 

(positif), perilaku (behaviour), dan tercela (negatif). 

2.1.2. Pelatihan 

2.1.2.1. Pengertian Pelatihan 

Menurut Mangkunegara (2011:44) mengatakan bahwa pelatihan diartikan 

sebagai suatu proses pendidikan jangka pendek yang 



 

 

mengunakanprosedursistematis dan terorganisir dimana pegawai non-managerial 

mempelajaripengetahuan dan keterampilan teknis dalam tujuan 

tertentu.Sedangkan menurut Sikula (dalam Sumantri, 2000) pelatihan diartikan 

sebagai proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan cara dan prosedur 

yang sistematis dan terstruktur dimana para peserta pelatihan nantinya akan 

mempelajari tentang pengetahuan dan keterampilan yang sifatnya praktis untuk 

tujuan tertentu.  

Dengan pelatihan, perusahaan akanmemperoleh berbagai macam masukan 

yang baik guna menghadapi tantangan-tantangan manajemen yang terus 

berkembang dengan memiliki karyawan yang mampumenyelesaikan masalah-

masalah yang ada. Kussriyanto (2003:10) menyatakan bahwa diadakannya 

pendidikan dan latihan bertujuan untuk menambah pengalaman serta 

meningkatkan keterampilan kerja sehingga berdampak langsung terhadap 

produktivitas kerja.Dengan meningkatnya ketrampilan karyawan akan berdampak 

pada pertumbuhan produktivitas yang terusmenerus.Dimensi yang digunakan 

dalam melakukan pengukuran terhadap pelatihan menurut Bernardin dan Russel 

(2003) adalah pada saat penilaian kebutuhan, pelaksanaan, dan dampak setelah 

pelatihan (penilaian).Sejalan dengan pendapat tersebut Simamora (2006) 

menyatakan bahwa dimensi program pelatihan dapat diukur pada saat pra 

pelatihaan, pelaksanaan pelatihan dan pasca pelatihan. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dimensi yang digunakan untuk mengukur 

pelatihan dalam penelitian ini mengacu pada pendapat para ahli diatas yaitu, 

1. Pra pelatihan yang terdiri dari indikator: 



 

 

a. Rekrutmen dan seleksi trainee dan trainer. 

b. Materi pelatihan dengan tuntutan pekerjaan. 

c. Ketepatan metode pelatihan/pembelajaran. 

2. Pelaksanaan pelatihan yang terdiri dari indikator: 

a. Proses dan pelaksanaan pelatihan. 

b. Evaluasi pelaksanaan pelatihan. 

3. Pasca pelatihan yang terdiri dari indikator: 

a. Penempatan trainee pada pekerjaannya setelah pelatihan. 

b. Kompensasi karyawan setelah pelatihan. 

c. Pengukuran dampak pelatihan terhadap produktivitas karyawan. 

2.1.2.2. Macam-macam Pelatihan 

Menurut Purwono (2001) mengemukakan bahwa macam pelatihan dapat 

digolongkan kedalam empat macam golongan yaitu:  

1. Pendidikan dasar (basic education)adalah bagian dari pendidikan yang 

diisyaratkan sebelum seorang tenaga kerja masuk bekerja sebagai karyawan 

disuatu perusahaan atau sebelum dimasukkan dalam roda personalia 

organisasi dari sesuatu bentuk usaha. 

2. Pendidikan formal Diadakan secara periodik mempunyai tujuan agar para 

karyawan atau tenaga kerja mendapat tambahan dan selalu mengikuti 

perkembangan dari segala sesuatu dalam lingkungan pekerjaannya. 

3. Pendidikan Penyegar diadakanbertujuan untuk menyegarkan kembali mulai 

dari pengertian-pengertian, pengetahuan-pengetahuan yang telah silam yang 



 

 

masih ada hubungannya saat ini, dan sangkut pautnya dengan pelaksanaan 

tugas atau tanggung jawab masing-masing. 

4. Latihan yang diakan disuatu perusahaan Lebih dikenal dengan sebutan TWI 

(Training Within Industry). Merupakan bagiandari latihan yang diantaranya: 

a. Latihan instruksi kerja (job instruction training),dalam latihan ini 

bertujuan melatih cara-cara yang tepat untuk memberikan instruksi baik 

bagi tenaga kerja lama maupun tenaga kerja baru dalam menghadapi 

tugas-tugas barunya. 

b. Latihan cara kerja (job method training),dalam latihan ini 

bertujuanmelatih cara-cara kerja yang benar dan tepat guna untuk 

menyempurnakan cara kerja. 

c. Latihan lingkungan kerja (job relation training), dalam latihan ini 

bertujuan untukmelatih tentang cara-cara hubungan kerja, antara tenaga 

kerja dengan atasan, atau sesama tenaga kerja, sehingga terciptanya 

perpaduan kerja yang baik. 

d. Latihan keterampilan (vocational training), dalam latihan ini 

bertujuanuntuk melatih keterampilan fisik bagi tenaga-tenaga pelaksana. 

2.1.2.3. Prinsip Pelatihan yang Mendukung Prestasi Kerja 

Agar mampu mendukung adanya prestasi kerja karyawan, menurut John 

Soeprihanto (2001: 89), ada beberapa hal prinsip sebaiknya diperhatikan dalam 

diklat, yaitu sebagai berikut: 



 

 

1. Pendidikan umum yang sudah dimiliki oleh setiap karyawan merupakan dasar 

kemampuan permulaan serta dasar penilaian permulaan bagi seorang 

karyawan yang belum pernah bekerja (pengalaman kerja 0 tahun).  

2. Disetiap tingkat pendidikan bagi tenaga-tenaga pelaksanamembutuhkan suatu 

masa tertentu untuk dapat menyesuaikan dirinya dengan pekerjaan yang lain 

baru didapatnya. Disisi lainpendidikan dan latihan juga diperlukan untuk 

meningkatkan kejuruan/keahlian sesuai dengan perkembangan teknologi.  

3. Sistem karir yang hendaknya disertai dengan sistem merit, sehingga terdapat 

kesinambungan antara pangkat dengan mutu atau prestasi karyawan. Untuk 

mengimbangi dan menjembatani keterbatasan karyawan yang memenuhi 

syarat maka diadakannya diklat.  

4. Perencanaan dan pengembangan karir yang seimbang dapat terwujud ketika 

pelaksana tugasdiberikan kesempatan pengembangan (pendidikan dan 

latihan) di semua jabatan pimpinan maupun jenis-jenis pekerjaan yang 

terdapat dalam suatu perusahaan.  

Dengan demikian mereka terangsang untuk mencari prestasi yang optimal 

secara kompetitif dan positif. Dengan adanyapendidikan dan latihan yang merata 

maka dapat didekati jarak antara kemampuan karyawan dari jabatan 

terendahhingga tertinggi danpersyaratan formal yang harus dipenuhi 

mengenaikemampuan karyawan. 

Setelah terlaksananyapendidikan dan pelatihan sebaiknyamelakukan 

evaluasi hasil yang didapat dalam pelatihan, dengan memperhitungkantingkat 

belajar, tingkat tingkah laku kerja, tingkat reaksi, tingkat organisasi dan nilai 



 

 

akhir.Kita dapat melihat suatu training itu efektif atau tidak dapat dilihat dari 

evaluasi.Evaluasi program pelatihan mencakup mengukur hasil atau kriteria 

spesifik untuk menentukan keuntungan program pelatihan. 

2.1.2.4. Manfaat Pelatihan 

Manfaat pelatihan pada dasarnya untuk meningkatkan kemampuan 

karyawan dalam pekerjaannya. Seperti dijelaskan oleh Veithzal Rivai dan Ella 

Jauvani Sagala (2010:217) yaitu, manfaat pelatihan dapat di kategorikan untuk 

perusahaan dan untuk individual yang pada akhirnya agar tercapainya visi, misi, 

tujuan perusahaan,dan hubungan antar manusia serta implementasi kebijakan 

perusahaan. Adapun beberapa manfaat dari pelatihan tersebut diantaranya: 

1. Manfaat bagi karyawan 

a. Memudahkan karyawan pada saat membuat keputusan dan pemecahan 

masalah yang lebih baik. 

b. Tersedianya informasi tentang meningkatnya pengetahuan 

kepemimpinan,sikap dan keterampilan komunikasi. 

c. Melalui variabel pengenalan,pelatihan dan pengembangan,pertumbuhan, 

pencapaian prestasi, tanggung jawab dan kemajuan dapat diinternalisasi 

dan dilaksanakan. 

d. Membantu karyawan mengatasitekanan, frustasi, stresdan konflik. 

e. Meningkatkan pengakuan dan kepuasan kerja. 

f. Kebutuhan personal karyawan dan pelatihan dapat terpenuhi. 

g. Memberikan masukan dan jalan untuk pertumbuhan diwaktu yang akan 

datang. 



 

 

h. memudahkan karyawan untuk mencapai tujuan pribadi sementara dan 

meningkatkan keterampilan interaksinya. 

i. berkembangnya rasa pertumbuhan dalam pelatihan. 

j. Keterampilanbicara, mendengardan menulis dengan latihan dapat 

berkembang. 

k. Menghilangkan rasa takut melaksanakan tugas-tugas baru. 

2. Manfaat bagi perusahaan 

a. Memberikan arahan untuk meningkatkan profitabilitas maupun sikap 

yang lebih positif terhadap orientasi profit. 

b. Memperbaiki pemahaman kerja dan keahlian dalam bekerja disemua 

level perusahaan. 

c. Memperbaiki moral SDM. 

d. Mengarahkan karyawan untuk memahami tujuan perusahaan. 

e. Mendukungkepercayaan, keterbukaan dan otentisitas. 

f. Mempersiapkan dalam melaksanakan kebijakan perusahaan. 

g. tersedianya informasi mengenai kebutuhan perusahaan di masa 

mendatang. 

h. Perusahaan mampumemberikan keputusan dan memecahkan masalah 

yang lebih baik. 

i. Rasa tanggung jawab meningkat terhadap kompetensi dan pengetahuan 

perusahaan. 

j. Karyawan menjadi terbantu ketika menyesuaikan diri dengan perubahan. 



 

 

2.1.2.5. Indikator-indikator Pelatihan 

Ada beberapa dimensi dan indikator dalam pelatihan seperti yang akan 

dijelaskan oleh Mangkunegara (2011:57). Adapun indikator-indikator pelatihan 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Instruktur 

a. Pendidikan 

Pendidikan lebih mengarahterhadapmeningkatkan kemampuan (ability) 

seseorang melalui jalur formal dalam kurun waktu yang panjang, dengan 

tujuan untuk memaksimalkan penyampaian materi kepada peserta 

pelatihan. 

b. Penguasaan materi 

Bagi seorang instruktur penguasaan materimenjadi hal yang penting 

sebagai proses dalam melakukan pelatihan dengan baik, sehingga para 

peserta pelatihan mampu memahami materi yang nantinya akan 

disampaikan. 

2. Peserta  

a. Semangat mengikuti pelatihan 

Semangat mengikuti pelatihan menjadi salah satu faktor yang 

menentukan proses pelatihan. Apabila instruktur bersemangat dalam 

menyampaikan materi pelatihan, maka peserta pelatihan juga akan 

bersemangat mengikuti program pelatihan tersebut, dan begitu juga 

sebaliknya. 

b. Seleksi 



 

 

Sebelum menjalankan program pelatihan, perusahaan terlebih melakukan 

proses seleksi, yaitu dengan pemilihan beberapa orang yang memenuhi 

kriteria untuk posisi yang tersedia di perusahaan. 

 

3. Materi 

a. Sesuai tujuan 

Materi yang disampaikan dalam program pelatihan kepada peserta 

pelatihan harus memiliki kriteria yang sesuai dengan tujuan pelatihan 

sumber daya manusia yang nantinya dapat dicapai oleh perusahaan. 

b. Sesuai komponen peserta 

Materi yang disampaikan dalam program pelatihan akan lebih efektif,jika 

pelatihan tersebut sesuai dengan komponen peserta sehingga program 

pelatihan tersebut dapat menambah kemampuan peserta. 

c. Penetapan sasaran 

Materi yang disampaikan kepada peserta pelatihan harus tepat sasaran, 

sehingga dapat mendorong peserta pelatihan untuk mengaplikasikan 

materi yang telah disampaikan ketika melaksanakan tugasnya atau 

tanggung jawabnya. 

4. Metode 

a. Pensosialisasian tujuan 

Metode yang disampaikan sesuai dengan materi yang akan disampaikan, 

sehingga peserta pelatihan diharapkan bisamemahami maksud dan tujuan 

dari apa yang telah disampaikan oleh instruktur. 



 

 

b. Memiliki sasaran yang jelas 

Kegiatan pelatihan sumber daya manusia dapat terjamin dan 

berjalandengan baik apabila memiliki sasaran yang jelas yaitu 

memperlihatkan pemahaman terhadap kebutuhan peserta pelatihan. 

5. Tujuan 

a. Meningkatkan keterampilan 

Tujuan dari hasil pelatihan yang diselenggarakan yaitu:mampu 

meningkatkan keterampilan atau skill, tingkah laku dan pengetahuan 

peserta maupun calon karyawan baru agar mampu bekerja secara 

kompeten yang mampu mengerjakan seluruh tugas atau tanggung 

jawabnya. 

2.1.3. Disiplin Kerja 

2.1.3.1. Pengertian Disiplin Kerja 

Menurut Rivai (2005) menyatakan bahwa disiplin kerja sebagai suatu suatu 

alat yang digunakan para atasan/manager untuk berkomunikasi dengan karyawan, 

yang bertujuan agar mereka bersedia memperbaiki suatu perilaku serta sebagai 

suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan dalam mentaati semua 

aturan dan norma-norma sosial yang berlaku didalam 

perusahaan.MenurutSinungan (2000:273) menyatakan bahwa disiplinadalah 

sikapmentalyang mencerminkanmelaluiperbuatanatau tingkahlaku perorangan, 

kelompokatau masyarakatberupakekuatan terhadap peraturan-peraturan 

atauketentuan-ketentuanyang ditetapkanpemerintahatauetikanorma dankaidah 

yangberlaku di masyarakat untuk tujuan tertentu. 



 

 

Siagian(2003:305), menyatakan bahwa disiplin diartikan sebagai suatu 

tindakan manajemen untukmendorongparaanggotanyaguna 

memenuhituntutanberbagaiketentuan didalam organisasi. Menurut 

Sinungan(2000:134), disiplinkerja diartikan sebagaisikapkejiwaandariseseorang 

baik itu individuataukelompokyang senantiasaberkehendakuntuk mematuhi dan 

menjalankan segala aturan atau keputusanyangtelah ditetapkan sebelumnya. 

Menurut Gorda(2001:106)menyatakan bahwa 

disiplinkerjamerupakansikapatauperilakuseseorang karyawanyang 

diwujudkandalambentukkesediaankaryawandenganpenuhkesadaran, keiklasan 

atau denganpaksaanuntukmematuhidanmenjalankanseluruh kebijakan perusahaan 

pada saat melaksanakan tugas atau tanggung jawab dalamupaya 

untuktercapainyatujuan perusahaan. 

Berdasarkanuraian diatas,maka bisadisimpulkanbahwa disiplinkerja 

merupakansebagaisikap,tingkahlakuatauperbuatanyang sesuaidenganperaturan 

perusahaan dan bertanggungjawab terhadap pekerjaannya.Berbagai macam faktor 

yang dapat mempengaruhi disiplin kerja dalam suatu perusahaan (Hodgetts and 

Cascio, 1983). Dari faktor-faktor tersebut diantaranya sebagai berikut: 

a. Besar kecilnya pemberian kompensasi 

b. Ada atau  tidaknya keteladanan pimpinan di perusahaan 

c. Ada atau tidaknya aturan pasti yang bisa dijadikan sebagai pegangan 

d. ketegasan pimpinan dalam mengambil tindakan 

e. Ada atautidaknya pengawasan dari pimpinan 

f. Ada atau tidaknya perhatian kepada parakaryawan 



 

 

g. Diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin 

h. Sanksi Pelanggaran Kerja 

Menurut (Rivai, 2009) Terdapat beberapa tingkatan dan jenis sanksi 

pelanggaran kerja yang umumnya berlaku di suatu organisasi diantaranya: 

1. Sanksi pelangaran ringan, dengan jenis: 

a. Teguran lisan. 

b. Teguran tertulis. 

c. Pernyataan tidak puas secara tertulis. 

2. Sanksi pelangaran sedang, dengan jenis: 

a. Penundaan kenaikan gaji. 

b. Penurunan gaji. 

c. Penundaan kenaikan pangkat. 

3. Sanksi pelangaran berat, dengan jenis: 

a. Penurunan pangkat. 

b. Pembebasan dari jabatan. 

c. Pemberhentian. 

d. Pemecatan. 

2.1.3.2. Tujuan Disiplin Kerja 

Menurut Sastrohadiwiryo (2002), tujuan adanyadisiplin kerjaadalah: 

1. Agarparakaryawan mau mentaatiperaturandankebijakanketenagakerjaan 

perusahaanyang berlaku,baiktertulismaupun tidak, sertamelaksanakan 

perintah manajemen. 



 

 

2. Mampumenajalankanpekerjaandengansebaik-baiknyadanmampumemberikan 

pelayanan yangmaksimalkepadapihakyang memiliki kepentingandengan 

perusahaan sesuai dalam bidangpekerjaanyang dibebankan kepadanya. 

3. Mampumemelihara dan memanfaatkan saranadanprasarana,barang danjasa 

perusahaan sesuai dengan bidangpekerjaanyang telah diberikan. 

4. Dapatbertindakdan berperilakusesuaidengannorma-normaaturan yang 

berlakupada perusahaan. 

Followup dari hal-haltersebut diatas paratenagakerjamampu memperoleh 

tingkatproduktivitaskerjayang tinggisesuaidenganharapandariperusahaan,baik 

dalamjangkapendekmaupunjangkapanjang.Gary Dessler 

(2015),jugamemberikanpendapatbahwatujuandisiplinialahuntukmendorongkaryaw

anberperilakuhati-hatidalam pekerjaan.Dengan perilaku penuhkehati-hatian 

tersebutkaryawan memilikitanggungjawabbesar terhadappekerjaanyangtelah 

dilimpahkan kepadanya. 

Berdasarkanpendapat-pendapatdiatasdapatdisimpulkanbahwa tujuan 

pembentukan disiplin kerja padapenelitian iniadalah: 

a. Memastikan bahwa perilaku karyawan konsisten denganaturan-aturan 

perusahaan. 

b. Menciptakan ataumempertahankan rasa hormat dan saling percaya 

diantara penyeliadan bawahan-bawahan. 

c. Para pegawai mampumenaikkan 

hasilproduktivitasyangtinggisesuaidenganharapan organisasi, baik dalam 

jangka waktupendek maupun jangka waktupanjang. 



 

 

d. Terciptanya lingkungan yangkondusifgunamenjagakelangsungan hidup 

suatu organisasi. 

e. Terpeliharanya kelancarandalam kegiatanorganisasi,sehingga dapat 

berjalansecaraefektif danefisien. 

f. Mewujudkantujuan organisasi berdasarkan rencanayangtelah disepakati. 

Suatu kedisiplinan menjadi salah satu hal yang penting bagi perusahaan, ini 

disebabkankarena adanya kedisiplinan, dan itu dapat diharapkan sebagian besar 

dari peraturan-peraturan yang ditaati oleh sebagian besar para pegawainya.Oleh 

karena itu, dengan adanya kedisiplinan tersebut diharapkan pekerjaan dapat 

berjalan secara efektif dan efisien.Apabila kedisiplinan tidak mampu ditegakkan, 

maka kemungkinan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya tidak dapat 

dicapai.Sedangkan bagi organisasi, adanya disiplin kerja ini menjamin 

terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga hasil yang 

optimal dapat diperoleh. Disisi lain bagi pegawai, merekaakanmemperoleh 

suasana kerja yang menyenangkan sehingga menambah semangat kerja dalam 

melaksanakan pekerjaannya(Nitisemito, 1983:200). 

2.1.3.3. Jenis-jenis Disiplin Kerja 

BerdasarkanpendapatH.Simamora (2004),dapatdijelaskanbahwajenis-jenis 

disiplin adalah sebagai berikut: 

1. Disiplin Preventif 

Disiplinpreventifdiartikan sebagaikegiatanyang bertujuanuntuk mendorong 

para karyawangunamengikutiberbagai standaratauaturan yang 

berlaku,sehinggahal-hal menyelewengdapatdicegah.Dalam kegiatan ini, 



 

 

sasaranpokoknyayaituuntukmendorongdisiplin 

karyawan.Dengankegiatantersebutparakaryawandapat menjagadisiplindiri 

merekabukan semata-matakarenadipaksamanajemen. 

2. Disiplin Progresif 

Suatu perusahaan dapatmenerapkansuatukebijaksanaandisiplin 

progresif,seperti memberikanhukuman-hukumanyang 

lebihberatterhadappelanggaran-pelanggaran berulang yang dilakukan oleh 

karyawan.Hal ini bertujuan 

untukmemberikankesempatankepadakaryawanagar dapat mengambiltindakan 

korektif sebelumhukuman-hukumanyanglebihserius dilaksanakan.Dengan 

disiplinprogresifjuga memungkinkanmanajemenmembantu 

memperbaikikesalahan karyawannya. 

3. Disiplin Korektif 

Disiplin korektifdiartikan sebagai kegiatan yangdiambil untuk menghindari 

dan menangani pelanggaran-pelanggaran terhadapaturanyang ada.Disiplin 

korektifsering berbentukhukuman dan tindakanpendisiplinan.Sebagaicontoh, 

dalamtindakanpendisiplinan biasberupa peringatan-peringatandan bahkan 

skorsing (pemberhentian sementara terhadap kerja karyawan).Berikut ini 

adalah beberapa sasarantindakan pendisiplinan, secara ringkasdiantaranya 

berikut: 

a. Untuk memperbaikipelanggar dan menghalangi tindakan yang serupa. 

b. Untukmencegahkaryawanlainnyamelaksanakankegiatanyang sama. 

4. Aturan KomporPanas 



 

 

Aturan komporpanas diartikan sebagai sebuahpedomanyang 

sangatbergunabagi 

disiplinkorektif.Aturankomporpanasdalamhakekatnyamenyatakanbahwatinda

kan pendisiplinan hendaknya mempunyai ciri-ciri yang sama dengan 

hukuman yangditerimaseseorang karyawan.Sedangkan dariKarakteristik-

karakteristiktersebuthendaknya dilakukanbeberapa aturan diantaranya 

denganperingatan, segera, konsisten dan tidak bersifat individu. 

2.1.3.4. Indikator-indikator Disiplin Kerja 

MenurutBasriVeithzalRivaiA.F.M.(2005:444)disiplinkerja dilengkapi 

dengan beberapa komponen indikator diantaranya: 

1. Kehadiran 

Kehadiranmenjadi sebuah indikator yang paling mendasaruntukmengukur 

kedisiplinan karyawanan.Biasanyakaryawanyangmemilikitingkat 

disiplinkerja yang rendah, seringkaliterbiasauntukterlambat dalam bekerja. 

2. Ketaatan padaperaturankerja 

Karyawanyangtaatpadaperaturankerja disuatu perusahaan, maka 

iatidakakanmelalaikanprosedurkerja dan akan selalu mentaatiaturan-aturan 

kerjayangtelah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. 

3. Ketaatan padastandar kerja 

Ketaatan pada standar kerja dapatdilihat melaluibesarnyatanggung jawab 

karyawanterhadaptugas yang diberikan kepadanya. 

4. Tingkat kewaspadaan tinggi 



 

 

Bagi karyawan yang memiliki tingkatkewaspadaan tinggi, maka iaakan selalu 

berhati-hati,penuh perhitungan dan ketelitian dalam melaksanakan tugasnya, 

serta selalu memanfaatkan atau menggunakan sesuatu sebaik mungkin. 

5. Bekerja etis 

Sebagiankaryawanmungkinmelakukantindakanyang tidaksopan, atau 

melakukantindakanyang tidakpantasterhadapkaryawan lain.Halseperti 

inimenjadisalahsatu bentuktindakanindispliner (tidak patuh terhadap 

aturan),sehinggabekerja secaraetissebagaiwujuddari disiplin kerja sebagai 

karyawan. 

2.1.4. Lingkungan Kerja 

2.1.4.1. Pengertian Lingkungan Kerja 

Trisnawati (2005) menyatakan bahwa lingkungan adalah segala hal yang 

terkait dengan operasional perusahaan dan bagaimana kegiatan operasional 

tersebut dapat berjalan. Lingkungan kerja yang baik akan sangat memengaruhi 

tingkat produktivitas karyawan hal ini dapat dilihat dari peningkatan teknologi, 

cara produksi, sarana dan peralatan produksi yang digunakan untuk operasional 

perusahaan. 

Menurut Nitisemito(1992:25)  menyatakan bahwa lingkungan kerja 

merupakan sesuatu yang ada disekeliling para pekerja, dan mempengaruhi para 

pekerja dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankankepadanya.Sedangkan 

menurut Wijono (1999) lingkungan kerja diartikan sebagai keseluruhan alat 

perkakas dan bahan yang dihadapi di lingkungan sekitarnya yang dimana 



 

 

seseorang bekerja, menggunakan metode kerjanya dan serta pengaturan kerjanya 

baik bekerja secara kelompok maupunbekerja secaraindividu. 

Menurut Sedarmayanti (2001) menyatakan bahwa lingkungan kerja adalah 

keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan 16 sekitarnya 

dimana metode kerjanya, seseorang bekerja, serta pengaturan kerjanya 

baiksebagai kelompok maupunsebagai individu. Sedangkan menurut Basuki dan 

Susilowati (2005) menyatakan lingkungan kerja sebagai sesuatu yang ada, yang 

berada dilingkungan para pekerja dan dapat mempengaruhi baik secara langsung 

maupun tidak langsung seseorang atau sekelompok orang didalam melakukan 

aktivitasnya. 

Selanjutnya menurut Bambang (1991), lingkungan kerja menjadi salah satu 

faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai di suatu perusahaan. Seorang 

pegawai yang yang bekerja di lingkungan dan memiliki dukungan untuk bekerja 

secara optimal, maka akan menghasilkan kinerja yang baik. Namun sebaliknya 

apabila seorang pegawai bekerja dalam lingkungan kerja yang kurang atau bahkan 

tidak memadai dan tidak memiliki dukungan untuk bekerja secara optimal, maka 

akan membuat seorang pegawai yang bersangkutan menjadi malas dan cepat lelah 

sehingga kinerja dari pegawai tersebut menurun.Dari penjelasan diatas dapat 

disimpulkan bahwa lingkungan kerja yaitu segala sesuatu yang ada disekitar 

pegawai pada saat bekerja, baik dalam bentuklangsung atau tidak langsung, fisik 

maupun non fisik, yang mampu mempengaruhi pegawai ketika bekerja. 



 

 

2.1.4.2. Jenis-jenis Lingkungan Kerja 

Secara garis besar, jenis lingkungan kerja terbagi menjadi 2 yakni (Wijono, 

1999): 

1. Lingkungan kerja Fisik 

Lingkungan kerja fisik merupakan segala keseluruhan dari keadaan dalam 

berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja dan dapat mempengaruhi 

para pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan kerja 

fisik terbagi dari dua kategori, diantaranya: 

a. Lingkungan yangsecara langsung terhubungan dengan pegawai, seperti: 

pusat kerja, kursi, meja dan lain sebagainya. 

b. Lingkunganumum ataulingkungan perantara juga bisa disebut sebagai 

lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi kondisi manusia, seperti: 

pencahayaan,temperatur, kelembaban, sirkulasi udara,bau tidak 

sedap,warna, kebisingan, getaran mekanisdan lain sebagainya. 

2. Lingkungan Kerja Non Fisik 

Lingkungan kerja non fisik adalah segala keadaan yang terjadi dan memiliki 

kaitan dengan hubungan kerja, sepeti: hubungan kerja dengan atasan, 

hubungan kerja sesama rekan kerja dan hubungan kerjadengan bawahan. 

Disisi lain perusahaan hendaknya dapat memberikan kondisi yang 

mendukung kerja sama antara tingkat atasan, bawahan danpekerja yang 

memiliki jabatan sama di dalam perusahaan. Notoatmojo(2007) menyatakan 

bahwa kondisi yang seharusnya diciptakan dalam suatu perusahaan 

adalahkomunikasi yang baik, suasana kekeluargaan dan pengendalian 



 

 

diri.Berbagaimacam faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya suatu 

kondisi lingkungan kerja.Wijono (1999)terdapat beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi terbentuknya suatu kondisi lingkungan kerja yang dikaitkan 

dengan kemampuan pegawai, diantaranya sebagai berikut: 

a. Penerangan/Cahaya di Tempat Kerja 

Penerangan atau cahaya memiliki manfaat yangsangat besar bagi 

pegawai guna mendapat keselamatan dan kelancaran dalam menjalankan 

tanggung jawabnya.Oleh karena itumengenai peneranganmenjadi salah 

satu hal yang perlu diperhatikan adanya penerangan (cahaya) yang terang 

namun tidak menyilaukan.Kurangnya penerangan cahaya dapat 

menimbulkan pekerjaan menjadi lambat, banyak terjadi kesalahan, pada 

akhirnya menyebabkan kurang efektif dan efisien dalam menjalankan 

tugas atau pekerjaannya, sehingga tujuan organisasi menjadi sulit untuk 

dicapai. 

b. Temperatur di Tempat Kerja 

Dalam posisi normal, setiap anggota tubuh manusia mempunyai 

temperatur yang berbeda-beda.Masing-masing dari anggota tubuh 

manusia selalu berusaha untuk mempertahankan keadaan normal, dengan 

suatu sistem tubuh yang sempurna sehingga mampu menyesuaikan diri 

perubahan yang terjadi di luar tubuh.Namun kemampuan untuk 

menyesuaikan diri tersebut memiliki batasan, yaitu bahwa tubuh manusia 

masihbisa menyesuaikan dirinya dengan temperatur luar jika perubahan 

temperatur luar tubuh tidak lebih dari 35% untuk kondisi dingin, 



 

 

dantemperatur luar tubuh tidak lebih dari 20% untuk kondisi panas, dari 

keadaan normal tubuh. 

c. Kelembaban di Tempat Kerja 

Kelembaban merupakan bagian dari banyaknya air yang terkandung 

dalam udara. Kelembaban ini terjadi krena dipengaruhi oleh temperatur 

udara, dan secara bersama-sama antarakelembaban, temperatur, radiasi 

panas dari udara dan kecepatan udara yang bergerak akan mempengaruhi 

keadaan tubuh manusia pada saat menerima dan melepaskan panas dari 

tubuhnya. apabila keadaan tubuh manusia dalam temperatur udara sangat 

panas dan kelembaban tinggi, maka dapat menimbulkan penurunan panas 

dari tubuh secara besar-besaran, hal ini dikarena adanya sistem 

penguapan. Sedangkan pengaruh lain yang mampu mempengaruhi 

keadaan tubuh manusia adalah semakin cepatnya denyut jantung dapat 

melancarkan peredaran darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen, dan 

tubuh manusia akan terus berusaha untuk bisa mencapai keseimbangan 

antar panas dalam tubuh dengan suhu disekitarnya. 

d. Sirkulasi Udara di Tempat Kerja 

Oksigen merupakan gas yang selalu dibutuhkan bagi semua mahluk 

hidup untuk menjaga kelangsungan hidupnya dalambermetabolisme. 

Udara di sekitar dapat dikatakan kotor,jikakadar oksigen dalam udara 

tersebut telah berkurang dan sudah bercampur dengan bau-bauan atau gas 

yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Sedangkan salah satu faktor utama 

adanya udara bersih dan segar adalah adanya tanaman di sekitar atau di 



 

 

sekeliling tempat kerja. Tanaman sebagai salah satu penghasil oksigen 

yang dibutuhkan oleh manusia.Dengan adanyaoksigen di sekitar tempat 

kerja yang cukupnya, ditambah adanya pengaruh secara psikologis akibat 

adanya tanaman di sekitar tempat kerja, ini dapat memberikan kesegaran 

dankesejukan pada jasmani. Rasa segardan sejuk selama bekerja dapat 

membantu mempercepat pemulihan tubuh akibat lelah ketika bekerja. 

e. Kebisingan di Tempat Kerja 

Kebisingan ditempat kerja menjadi salah satu polusi yang cukup 

menyibukkan para pakar untuk mengatasinya, kebisingan sebagai bunyi 

yang tidak dikehendaki oleh telinga.Kebisingan sebagai bunya yang tidak 

dikehendaki, karena terutama dalam jangka panjang bunyi tersebut dapat 

merusak pendengaran,mengganggu ketenangan bekerjadan menimbulkan 

kesalahan komunikasi.Sedangkan menurut pakar, kebisingan yang serius 

dapat menimbulkan kematian.Karena setiap pekerjaan membutuhkan 

konsentrasi, maka suara bising sebaiknya dihindarkan agar suatu 

pekerjaan dapat berjalandengan baik, sehingga produktivitas kerja dapat 

meningkat. 

f. Getaran Mekanis di Tempat Kerja 

Getaran mekanis diartikan sebagai getaran yang disebabkan oleh alat 

mekanis, dan apabila sebagian dari getaran tersebut sampai ke tubuh 

pegawai, maka akandapat menimbulkan akibat atau hal-hal yang 

mungkin tidak diinginkan.Secara umum getaran mekanis sangat 



 

 

menggangu tubuh karena ketidak teraturannya, baik tidak teratur dalam 

frekuensi maupun intensitasnya. 

g. Bau-bauan di Tempat Kerja 

Bau-bauan yang ada di sekitar tempat kerja bisa dianggap sebagai 

pencemaran, karena bau-bauan tersebut dapat menganggu konsentrasi 

pegawai ketika bekerja dan apabila ini terjadi secara terus menerus dapat 

mempengaruhi kepekaan penciuman.Dengan adanya air condition yang 

tepat, menjadi salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengurangi 

atau bahkan menghilangkan bau-bauan yang menganggu di sekitar 

tempat kerja. 

h. Tata Warna di Tempat Kerja 

Penataan warna di tempat kerja bukanlah hal yang mudah, dalam 

melakukan penataan perlu dipelajari dan direncanakan dengan sebaik 

mungkin.Danpada kenyataannya tata warna tidak jauh atau bahkan tidak 

dapat dipisahkan dari penataan dekorasi.Hal seperti ini dapat dimaklumi 

dikarenakan warna mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap 

perasaan.Sebuah warna dapat menggambarkansifat atau pengaruh dan 

bahkan kadang-kadang menimbulkan rasa senang, sedih, dan lain 

sebagainya, hal inidikarenakan dalam sifat warna dapat merangsang 

perasaan manusia. 

i. Dekorasi di Tempat Kerja 

Dekorasi masih memiliki hubungan dengan tata warna yang baik, oleh 

karena itu dekorasi tidak hanya sebuah hasil penataan ruang kerja saja 



 

 

namunjuga berkaitan dengan cara mengatur tata letak, tata warna, 

perlengkapan, dan lain sebagainya untuk bekerja. 

j. Musik di Tempat Kerja 

Beberapapakar atau peneliti, menyatakan bahwa sebuah musik yang 

nadanya lembut dan sesuai dengan suasana, waktu dan tempat dapat 

merangsang atau membangkitkan pegawai untuk bekerja.Oleh karena itu 

perlu adanya pemilihan lagu-lagu yang selektif untuk dikumandangkan di 

tempat kerja.Selain itu jika musik yang diputar tidak sesuai dengan apa 

yang diperdengarkan ditempat kerja, hal ini dapat mengganggu 

konsentrasi kerja. 

k. Keamanan di Tempat Kerja 

Keamanan ditempat kerja menjadi salah satu hal yang perlu di 

perhatikan, guna menjaga tempat dan kondisi lingkungan kerja tetap 

dalam keadaan aman.Sedangkan dalam upaya untuk menjaga keamanan 

di tempat kerja, dapat memanfaatkan tenagaSATPAM (Satuan Petugas 

Keamanan). 

2.1.4.3. Manfaat Lingkungan Kerja 

Menurut Ishak dan Tanjung (2003), menyatakan bahwa manfaat lingkungan 

kerja adalah menciptakan gairah kerja, sehingga dapat meningkatkan 

produktivitas dan prestasi kerja.Selain itu, manfaat yang didapatdari bekerja sama 

dengan orang-orang yang termotivasi adalah pekerjaan dapat terselesaikan dengan 

skala waktu yang telah ditentukan. Maka artinya jika pekerjaan mampu 

diselesaikan sesuai dengan standar yang benar, dan dalam skala waktu yang 



 

 

ditentukan. Dengan begitu prestasi kerjanya akan dipantau oleh individu yang 

bersangkutan, dan tidak menimbulkan terlalu banyak pengawasan, selain itu 

semangat juangnya juga meningkat. 

Kemudian manfaat yang diperolehdari bekerja dengan orang-orang yang 

termotivasi diantaranya: 

1. Pekerjaan dapat di selesaikan dengan tepat, maksudnya dalam menyelesaikan 

tugas atau pekerjaan sesuai dengan standar yang berlaku dan dalam skala 

waktu yang telah ditentukan sebelumnya. 

2. Prestasi kerja pegawai secara langsung akan dipantau oleh individu yang 

bersangkutan,selain itu tidak menimbulkan banyak pengawasan yang 

kemudian semangat juang kerja pegawai menjadi meningkat. 

2.1.4.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Lingkungan Kerja 

Sarwoto (2001), mengemukakan berbagai macam faktor yang 

mempengaruhi lingkungan kerja diantaranya: 

1. Pelengkap dan Fasilitas Pelengkap dan fasilitas yang harus disediakan seperti 

meja, kursi, telepon, AC, komputer, dll. 

2. Lingkungan tempat kerja yang dapat mempengaruhi efektifitas pelaksanaan 

tugas seperti: tata ruang yang baik, cahaya dalaam ruangan yang cukup, suhu 

dan kelembapan udara yang menyenangkan, suara yang tidak menganggu 

konsentrasi kerja dan lain-lain. 

3. Suasana kerja 

Suasana kerja yang baik akan berdapak pada hasilsalah satunya dalam 

organisasi yang tersusun dengan baik. Selanjutnya organisasi yang tersusun 



 

 

secara tidak baik dapat menimbulkan pembagiaan kerja yang tidak jelas, 

saluran penugasan dan tanggung jawab yang simpang siur dan lain-lain, 

sehingga dapat mempengaruhi efisiensinya pelaksanaan mekanisme kerja. 

2.1.4.5. Indikator-indikator Lingkungan Kerja 

MenurutNitisemito (1992,159) indikator-indikator lingkungan kerja 

diantaranya: 

1. Suasana kerja 

Suasana kerja merupakan sebuah kondisi yang ada disekitar karyawan yang 

sedang menjalankan tanggung jawab atau pekerjaan yang dapat 

mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan itu sendiri. Saydam(1996:381), 

Suasana kerja meliputi: fasilitas,tempat kerja dan berbagai alat bantu 

pekerjaan, kebersihan, pencahayaan, ketenangan termasuk juga hubungan 

kerja antara satu dengan yang lain yang ada ditempat tersebut. 

2. Hubungan dengan rekan kerja 

Hubungan dengan rekan kerja diartikan sebagai hubungan dengan rekan kerja 

yang harmonis dan tanpa saling menjatuhkan diantara sesama rekan 

sekerja.Sedangkan yang menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

karyawan untuk tetap tinggal dalam satu organisasi adalahadanya hubungan 

yang harmonis antara sesama rekan kerja.Adanya hubungan yang harmonis 

dan kekeluargaan menjadi salah satu faktor yang mampu mempengaruhi 

kinerja karyawan itu sendiri. 

3. Tersedianya fasilitas kerja 



 

 

Tersedianya fasilitas kerja maksudnyaadalah setiap peralatan yang digunakan 

untuk mendukung kelancaran kerja lengkap atau mutakhir. Dengan 

tersedianya fasilitas kerja yang lengkap (walaupun fasilitas tersebut tidak 

baru),inimerupakan salah satu pendukung proses dalam bekerja. 

Fasilitas kerja yang lengkap, memadai dengan kondisi yang layak pakai, dan 

terawat dengan baik makaakanmendukung kelancaran proses kerja di suatu 

organisasi. 

Sedangkan menurut Sedarmayanti (2009:28) berikut adalah indikator-

indikator lingkungan kerja diantaranya: 

1. Penerangan atau cahaya di tempat kerja 

Cahaya atau penerangan memiliki manfaat yang sangat besar bagi pegawai 

atau pekerjayang bertujuan untukmemperoleh keselamatan dan kelancaran 

dalambekerja.Oleh sebab adanya penerangan (cahaya) menjadi hal yang perlu 

diperhatikan, seperti cahaya yang terang tetapi tidak menyilaukan.Sedangkan 

untuk cahaya yang kurang jelas dapat mengakibatkan penglihatan menjadi 

kurang jelas, banyak mengalami kesalahandan memperlambat pekerjaan,pada 

akhirnya menyebabkan kurang maksimalnya dalam melaksanakan 

pekerjaandan tujuan organisasi yang telah di tetapkan sebelumnya sulit 

tercapai.Sedangkan untuk penempatan lampu tak langsung yang tidak begitu 

terang mampumenurunkan ketegangan mata. Selain itu  tata letak lampu juga 

perlu diperhatikan. 

2. Sirkulasi udara ditempat kerja 



 

 

Oksigen merupakan sebuah gas yang dibutuhkan bagi setiap makhluk hidup 

untuk menjaga kelangsungan hidupnya, yaitu untuk proses metabolisme. 

Sedangkan udara di sekitar dikatakan dapatdikatakan kotor, jikakadar oksigen 

dalam udara tersebut telah berkurang atau sudah bercampur dengan gas atau 

bau-bauan yang yang memiliki efek berbahaya bagi kesehatan tubuhmahluk 

hidup. Udara segar bersumber dari adanya tanaman di sekeliling atau 

disekitar tempat kerja. Tanaman menjadi salah satu penghasil oksigen yang 

dibutuhkan oleh manusia dan mahluk hidup lainnya. 

3. Kebisingan di tempat kerja 

kebisingan adalah salah satu polusi yang cukup menyibukkan para pakar 

untuk mengatasinya. Kebisingan seringkali diartikan sebagai bunyi yang tidak 

dikehendaki oleh telinga. Hal itu dikarenakan adanya terutama dalam jangka 

panjang bunyi tersebut dapat mengganggu ketenangan bekerja, merusak dan 

menimbulkankesalahan komunikasi (kususnya dalam berorganisasi).Bahkan 

menurut dari beberapa penelitian, kebisingan yang serius dan terjadi secara 

terus menerus dapat menyebabkan kematian. 

4. Bau tidak sedap di tempat kerja 

Adanya bau-bauan yang tidak sedap di sekitar tempat kerja bisa diartikan 

sebagai pencemaran, karena bau-bauan tersebut dapat mengganggu 

konsentrasi bekerja seseorang, dan bau-bauan tersebut terjadi secara terus-

menerus sehingga berdampakpada kepekaan penciuman. Adanya pemakaian 

“air condition” yang tepat dapat menjadi salah satu cara yang bisa digunakan 



 

 

untuk  mengurangi bahkan menghilangkan bau-bauan yang mengganggu 

disekitar tempat kerja. 

5. Keamanan di tempat kerja 

Adanya keamanan dalam bekerja menjadi salah satu hal yang perlu 

diperhatikan. Karena dengan adanya keamanan tersebut dapat menjaga 

tempat dan kondisi lingkungan kerja tetap dalam keadaan aman.Oleh 

sebabitukeamanan menjadi faktor yang perlu diwujudkan keberadaannya 

didalam sebuah tempat kerja.Selain itu adanya upaya untuk menjaga 

lingkungan kerja tetap aman, dapat memanfaatkan tenagaSATPAM(Satuan 

Petugas Pengaman). 

Dari dua pendapat yang berbeda yaitu dari Sedarmayanti (2009:28) dan 

Nitisemito (1992:159) mengenai lingkungan kerja.Dari kedua pendapat yang 

berbeda tersebut, peneliti memperoleh indikator yang meliputi:hubungan dengan 

rekan kerja, suasana kerja, tersedianya fasilitas kerja, penerangan, sirkulasi udara, 

kebisingan, bau tidak sedap, dan keamanan. 

2.2. Kajian Penelitian Terdahulu 

Beberapapenalitiantelah dilakukan untuk menganalisis pengaruh pengaruh 

pelatihan, disiplin kerja dan lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja 

karyawan, namun hasilnya serentak selalu berpengaruh positif dan 

signifikan.Penelitian berikut merupakan kelanjutan penelitian-penelitian terdahulu 

yang telah memperoleh kesimpulan mengenai pengaruh pengaruh pelatihan, 

disiplin kerja dan lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja 

karyawan.Penelitian-penelitiantersebut telah banyak memberikan referensi dan 



 

 

kontribusi pada penelitian ini.Berikut ini ditampilkan tabel yang menunjukkan 

hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kinerja karyawan serta beberapa 

faktor yang mempengaruhinya. 

 

 

 

Tabel 2.1. 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Variabel Hasil 

1. Andi, 

Herman 

dan 

Mansyur 

(2018) 

Pengaruh 

Pelatihan dan 

Motivasi Kerja 

Terhadap 

Produktivitas 

Kerja Pegawai 

Badan Pusat 

Statistik (BPS) 

Provinsi 

Sulawesi 

Selatan 

X1:Pelatihan 

X2: Motivasi 

Kerja 

Y:Produktivitas 

Kerja 

X1: Pelatihan 

berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap 

produktivitas kerja 

X2:Motivasi 

kerjaberpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

produktivitas kerja 

2. Adeyeye 

(2015) 

Pengaruh Etika 

Kerja, Sikap 

Kerja, 

Kerjasama 

Tim, Integritas 

dan Disiplin 

Kerja 

Terhadap 

Produktivitas 

Kerja 

Karyawan di 

Nigeria 

X1: Etika Kerja 

X2: Sikap Kerja 

X3:Kerjasama 

Tim 

X4: Integritas 

X5:Disiplin 

Kerja 

Y: Produktivitas 

Kerja 

X1:Etika kerja 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

produktivitas karyawan 

X2:Sikap kerja 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

produktivitas karyawan 

X3:Kerjasama tim 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

produktivitas karyawan 

X4:Integritas 

berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap 

produktivitas karyawan 

X5: Disiplin kerja tidak 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 



 

 

No Peneliti Judul Variabel Hasil 

produktivitas karyawan 

3. Saprudin 

(2018) 

Pengaruh 

Pelatihan Dan 

Kompensasi 

Terhadap 

Produktivitas 

Kerja 

Karyawan 

Pada PT. Trias 

Mitra Jaya 

Manunggal 

X1: Pelatihan 

X2: Kompensasi 

Y: Produktivitas 

Kerja 

X1: Pelatihan 

berpengaruh langsung, 

positif dan signifikan 

terhadap produktivitas 

kerja 

X2: Kompensasi 

berpengaruh langsung 

dan signifikan terhadap 

produktivitas kerja 

4. Aspiyah, 

Martono 

(2016) 

Pengaruh 

Disiplin Kerja, 

Lingkungan 

Kerja Dan 

Pelatihan Pada 

Produktivitas 

Kerja 

Karyawan CV. 

LPS 

X1: Disiplin 

Kerja 

X2: Lingkungan 

Kerja 

X3: Pelatihan 

Y: Produktivitas 

Kerja 

X1: Disiplin 

kerjaberpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

produktivitas kerja 

X2: Lingkungan 

kerjaberpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

produktivitas kerja 

X3: Pelatihan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

produktivitas kerja 

5. Nuraini, 

Indarti, 

Marzolina 

(2015) 

Pengaruh 

Lingkungan 

Kerja Dan 

Motivasi 

Terhadap 

Produktivitas 

Kerja 

Karyawan 

Pada PT. 

Perkebunan 

Nusantara V 

Cabang Kebun 

Inti Kecamatan 

Tapung 

Kabupaten 

Kampar 

X1: Lingkungan 

Kerja 

X2: Motivasi 

Y: Produktivitas 

Kerja 

X1: Lingkungan kerja 

berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja 

X2: Motivasi 

berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja 

6. Ishak W. 

Kanali 

(2017) 

Pengaruh 

Kecerdasan 

Emosional, 

Lingkungan 

Kerja 

danKomitmen 

X1:Kecerdasan 

Emosional 

X2: Lingkungan 

Kerja 

X3: Komitmen 

Pegawai 

X1: Kecerdasan 

Emosionalberpengaruh 

signifikan terhadap 

produktivitas kerja 

karyawan. 

X2: Lingkungan Kerja 



 

 

No Peneliti Judul Variabel Hasil 

Pegawai 

terhadap 

Produktivitas 

Kerja pada 

Badan 

Perencanaan 

Pembangunan, 

Penelitian 

danPengemban

gan Daerah 

Kabupaten 

Tojo Una-Una 

Y: Produktivitas 

Kerja 

berpengaruh tidak 

signifikan terhadap 

produktivitas karyawan 

X3: Komitmen Pegawai 

berpengaruh signifikan 

terhadap produktivitas 

kerja karyawan 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui letak persamaan dan perbedaan 

antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Dalam penelitian ini akan mengkaji tiga variabel bebas sekaligus, yaitu variabel 

pelatihan, disiplin kerja dan lingkungan kerja, dengan variabel terikat yang sama 

dengan penelitian sebelumnya yaitu produktivitas kerja, selain itu focus dalam 

penelitian ini juga berbeda dengan locus dalam penelitian sebelumnya sehingga 

diharapkan hasil yang didapatkan nantinya akan berbeda pula melihat aspek 

psikologis tiap manusia itu berbeda. 

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis 

Pada penelitian inipeneliti ingin meneliti variabel pelatihan, disiplin kerja 

dan lingkungan kerjasebagai variabel independendan produktivitas kerja 

karyawan sebagai variabel dependen di PT. Pijar Sukma.Gambaran kerangka 

berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 



 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 

Sumber: Penelitian terdahulu yang diolah peneliti. 

Keterangan: 

= Uji statistik partial (uji t atau pengujian secara individu), yaitu pengujian 

koefisien regresi secara parsial dengan menentukan formula statistik 

yang akan diuji. 

2.4. Perumusan Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai dugaan atau jawaban 

sementara atas suatu hubungan, sebab akibat dari kinerja variabel yang perlu 

dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan kerangka penelitian tersebut, maka 

hipotesis sebagai berikut: 

2.4.1. Pengaruh Pelatihan terhadap Produktivitas Kerja Karyawan 

Dharma(2005)Sebuah produktivitas yang timbul jikaterdapat pengaruh dari 

atasannya yang dapat berupa pemberian pelatihan kepada para pekerjanya, adanya 

kejujuran dalam memberikan pengakuan dan lain sebagainya.Bentuk atau 

Carapemberian pelatihan agar para karyawan mempunyai produktivitas kerja yang 

Pelatihan 
(X1) 

Disiplin Kerja 
(X2) 

Lingkungan Kerja 
(X3) 

Produktivitas Kerja 
Karyawan (Y) 

H1 

H2 

H3 

 



 

 

tinggi bisa berupa pelatih,materipelatihandan metode pelatihan.Adanya pelatihan 

iniakan memberikan produktivitas yang tinggi bagi karyawan maupuntenaga kerja 

dalam menjalankan tugas yang diberikan. 

Pelatihan adalah usaha-usaha terencanadalam memfasilitasi pembelajaran 

pegawaiuntuk meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan kebutuhan 

pekerjaan. Pelatihan sebagai proses yang berkelanjutan dengan penekanan bahwa 

karyawan harusmemiliki kebutuhan untuk terus belajar. Secarasingkat, dapat 

dikatakan bahwa setiap karyawan mempunyai harapan besar untuk 

mencapaiproduktivitas tinggi dengan asumsi bahwamanajemen dalam organisasi 

perlu memfasilitasipegawai agar dapat lebih meningkatkan pelatihankepada para 

karyawannya.Dengan dilakukannya pelatihan-pelatihan, maka diharapkan 

keahlian karyawan dapat ditingkatkan, pengetahuan juga dapat memperlancar 

tugas yang diberikan kepadanya dalam rangka mencapai tujuan yang sebelumnya 

sudah ditentukan perusahaan tersebut. 

Salah satu tujuan perusahaanmerupakan tujuan untuk mencapai 

produktivitas kerjayang optimal, maka salah satu cara yang perlu ditempuh oleh 

perusahaan adalah dengan melaksanakan pelatihan terhadap 

karyawan.Sebagaimana hasil penelitian Aspiyah (2016) dan Saprudin (2018) yang 

menyimpulkan bahwa pelatihan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

produktivitas kerja karyawan. 

H1 : Diduga pelatihan berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja 

karyawan PT. Pijar Sukma. 



 

 

2.4.2. Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan 

Menurut Tanto et al.(2012) menyatakan bahwa disiplin kerja adalah 

kesediaan dan kesadaran seseorang mentaati semua peraturan dan norma-norma 

sosial yangberlaku di perusahaan.Karyawan yang kurang atau bahkan 

tidakdisiplinan di suatu perusahaan, maka secara tidak langsungakanmemberikan 

efek negatif bagi pihak perusahaantersebut.Sulaeman(2014) menyatakan bahwa 

sebuah produktivitas dijelaskan sebagai rasio antaraoutput terhadap input sumber 

daya yang digunakan. Disiplin kerja karyawan yang baik, dapat menajalankan dan 

menyelesaikan pekerjaanyang menjadi tanggungjawabnya dengan efektifdan 

efisien. 

Karyawan dengan tingkat disiplinkerja yang tinggijuga tidak suka 

menundapekerjaan dan selalu berkeinginan berusaha menyelesaikanpekerjaannya 

secara tepat waktu.Walaupun pengawasan dilakukan tidak secara langsung dari 

atasan, sehingga berdampak pada produktivitasnya dapat terjaga.Hasil penelitian 

mengungkapkanbahwa faktor disiplin kerja berperan besar padapeningkatan 

produktivitas kerja.Penelitian yangdilakukan oleh Aspiyah (2016) 

menyatakanbahwa disiplin kerja memiliki pengaruhpositif signifikan terhadap 

produktivitas kerja karyawan. 

H2 : Diduga disiplin kerja berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja 

karyawan PT. Pijar Sukma. 

2.4.3. Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan 

Menurut Sinungan (2008) lingkungan kerja diartikan sebagai salah satu 

faktor yangmampu mempengaruhi produktivitas, baik dari segiiklim kerja, kondisi 



 

 

kerja, sistem manajemen,tujuan perusahaan, organisasi, tujuanperusahaan, 

kebijaksanaanpersonalia,sistem insentif dan ukuran perusahaan. Untuk mencapai 

produktivitas karyawanyang tinggi, suatu organisasi harus memastikanbahwa 

lingkungan fisik akan menghasilkankebebasan dan interaksi yang 

memfasilitasikebutuhan organisasional, formalitas daninformalitas, kemampuan 

dan kedisiplinan. Lingkungan kerja adalahtempat atau keadaan dimana karyawan 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.Lingkungan kerja jugadapat 

mempengaruhi karyawan dalammenjalankan tugas-tugas yang telah dibebankan 

kepadanya.Adanya lingkungan kerja dapat menciptakan hubungankerja yang 

mengikat antara para pegawai atau karyawan yang ada di dalam lingkungan 

tersebut. 

Penelitian tentangpengaruh lingkungan kerja pada produktivitaskerja, salah 

satunya adalah penelitian yangdilakukan oleh Nuraini, Indarti, Marzolina (2015) 

dan Aspiyah (2016) yang menyimpulkan bahwa lingkungan kerja memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap produktiitas kerja karyawan. Untuk mencapai 

produktivitas karyawanyang tinggi, suatu perusahaan harus dapat 

memastikanbahwa lingkungan fisik akan menghasilkankebebasan dan interaksi 

yang memfasilitasikebutuhan organisasional, formalitas daninformalitas, 

kemampuan dan kedisiplinan.  Lingkungan kerja tempatkaryawan bekerja menjadi 

perhatian serius bagisuatu organisasi. Lingkungan kerja menjadi halyang penting 

untuk diperhatikan manajemen, walaupun lingkungankerja tidak menjalankan 

proses produksi dalamperusahaan tersebut. 



 

 

H3 : Diduga lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja 

karyawan PT. Pijar Sukma. 

 

 

 


