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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

 

1. Kinerja 

 

a. Definisi Kinerja 

 

Menurut Sinambela (2016) kinerja adalah pelaksanaan suatu 

pekerjaan dan penyempurnaan pekerjaan tersebut sesuai dengan 

tanggung jawabnya sehingga dapat mencapai hasil sesuai dengan yang 

diharapkan. Menurut Rivai dan Basri (2005) dalam Sinambela (2016) 

kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang atau 

keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas 

dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil 

kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih 

dahulu dan telah disepakati bersama.Menurut Stolovitch dan Keeps 

(1992) dalam Sinambela (2016) kinerja adalah seperangkat hasil yang 

dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan 

sesuatu pekerjaan yang diminta. 

Menurut Wexley dan Yukl dalam Sinambela (2016) kinerja 

merupakan implementasi dari teori keseimbangan, yang mengatakan 

bahwa seseorang akan menunjukkan prestasi yang optimal bila ia 

mendapatkan manfaat (benefit) dan terdapat rangsangan (inducement) 

dalam pekerjaannya secara adil dan masuk akal (reasonable). Teori 

keseimbangan diatas memperlihatkan bahwa kinerja yang optimal 
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akan dapat dicapai jika terdapat rasa keadilan yang dirasakan pegawai. 

Berbagai indikator yang dapat mengakibatkan rasa keadilan tersebut 

menurut teori ini antara lain manfaat yang berarti bahwa seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat merasakan 

manfaatnya. 

Jadi dapat disimpulkan kinerja adalah tingkat keberhasilan yang 

dicapai setelah melaksanakan tugas yang sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan. 

b. Faktor Pendorong Kinerja 

 

Menurut Davis dalam Priansa (2014) dalam Manik (2017) faktor- 

faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu: 

a) Kemampuan 

 

Faktor kemampuan secara psikologis terdiri dari kemampuan 

potensi yang disebut IQ dan kemampuan reality. 

b) Motivasi 

 

Faktor motivasi terbentuk dari sikap seseorang pegawai dalam 

menghadapi situasi kerja. 

Menurut Mitchell dalam Sinambela (2016) kinerja yang 

baik akan dipengaruhi oleh dua hal yaitu : tingkat kemampuan dan 

motivasi kerja yang baik. Kemampuan seseorang dipengaruhi 

pemahamannya atas jenis pekerjaan dan keterampilan 

melakukannya. Selain itu, kontribusi motivasi kerja terhadap 

kinerja tidak dapat diabaikan. Meskipun kemampuan pegawai 
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sangat baik, tetapi motivasi kerjanya rendah, sudah barang tentu 

kinerjanya juga akan rendah.Kemampuan tanpa motivasi belum 

tentu dapat menyelesaikan tugas dengan baik, begitupun motivasi 

tinggi yang dimiliki pegawai tanpa pengetahuan yang memadai 

tidaklah mungkin mencapai kinerja yang baik. 

c. Indikator Kinerja 

 

Menurut Mathis dan Jackson,(2006) dalam Fadillah,dkk (2017) 

mengemukakan bahwa ada 5 indikator kinerja yaitu: 

1) Kualitas Kerja 

 

Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas 

pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap 

keterampilan dan kemampuan karyawan. 

2) Kuantitas kerja 

 

Kuantitas kerja merupakan jumlah yang dihasilkan karyawan yang 

dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit,jumlah siklus aktivitas 

yang terselesaikan. 

3) Ketepatan Waktu 

 

Ketepatan waktu merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada 

awal waktu yang dinyatakan dilihat dari sudut pandang koordinasi 

dengan output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk 

aktivitas lain. 
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4) Efektivitas 

 

Pemanfaatan dan secara maksimal sumber daya dan waktu yang 

ada pada organisasi untuk meningkatkan keuntungan dan 

mengurangi kerugian 

5) Kehadiran 

 

Tingkat kehadiran karyawan dalam perusahaan dapat 

meningkatkan kinerja karyawan 

2. Disiplin Kerja 

 

a. Definisi Disiplin 

 

Beberapa pakar telah memberikan definisi kinerja. 

 

Menurut Handoko (2001) dalam Sinambela (2016) disiplin adalah: 

kesediaan seseorang yang timbul dengan kesadaran sendiri untuk 

mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku dalam organisasi.Menurut 

Sinambela (2016) disiplin kerja adalah kemampuan kerja seseorang 

untuk secara teratur, tekun secara terus-menerus dan bekerja sesuai 

dengan aturan-aturan berlaku dengan tidak melanggar aturan-aturan 

yang sudah ditetapkan. Menurut Hasibuan (2012) dalam Priansa 

(2019) disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati 

semua peraturan perusahaan serta norma-norma sosial yang berlaku. 

Teori yang mendukung kedisiplinan kerja adalah kerangka kerja 

pendekatan-penghindaran (approach-avoidance framework). Kerangka 

kerja dimana individu bereaksi terhadap rangsangan, motivasi 

pendekatan adalah ketertarikan individu terhadap rangsangan positif 
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dan motivasi penghindaran adalah respon individu terhadap 

rangsangan negatif. Studi menujukan jika motivasi dan penghindaran 

bisa membantu menjelaskan bagaimana evaluasi diri inti 

mempengaruhi kepuasan kerja. Kerangka kerja juga mencakup 

beragam motif individu saat bertindak. Misalnya, tekanan kompetitif 

cenderung memunculkan baik motivasi pendekatan (individu bekerja 

lebih keras untuk menang) dan motivasi penghindaran (individu 

teralihkan dan terdemotivasi oleh ketakutan akan kekalahan). 

(Robbins, 2015). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja adalah suatu sikap 

dalam bekerja untuk mematuhi dan menghormati peraturan yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan. Dan bersedia menerima sanksi apabila 

melanggar peraturan tersebut. 

b. Tujuan Disiplin Kerja 

 

Menurut Priansa (2019) disiplin kerja memiliki sejumlah tujuan yang 

hendak dicapai, antara lain: 

1) Menaati peraturan, keputusan, maupun norma yang berlaku di 

perusahaan . 

Agar seluruh pegawai yang ada di perusahaan mampu bersikap dan 

berperilaku bijaksana di tempat kerja, yaitu dengan menaati 

berbagai peraturan, keputusan, maupun norma yang berlaku 

diperusahaan. 
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2) Memelihara nilai-nilai budaya organisasi perusahaan 

 

Nilai –nilai budaya organisasi yang telah dibangun oleh founding 

father perusahaan akan terpelihara dengan adanya disiplin kerja 

karena setiap pegawai akan merasa bertanggung jawab untuk 

memeliharanya. 

3) Menyesuaikan tujuan individu pegawai dengan tujuan perusahaan 

Disiplin kerja mampu menjamin adanya kesesuaian antara tujuan 

tiap-tiap individu pegawai dan tujuan perusahaan sehingga tujuan 

keduanya mampu bersinergi dalam rangka pencapaian tujuan 

perusahaan. 

4) Menciptakan situasi yang kondusif 

 

Disiplin kerja mampu menciptakan situasi yang kondusif dalam 

rangka mencapai tujuan bersama sehingga kinerja pegawai maupun 

perusahaan akan meningkat. 

5) Menghasilkan kinerja dan produktivitas yang tinggi 

 

Pegawai mampu menghasilkan kinerja dan produktivitas yang 

tinggi sesuai dengan tujuan perusahaan, baik dalam jangka pendek 

maupun jangka panjang 

6) Membangun dan memelihara hormat serta saling percaya 

 

Disiplin kerja mampu membangun dan memelihara rasa hormat 

serta saling percaya antara pegawai dengan level jabatan lebih 

rendah dengan pemimpin. 
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7) Membangun dan memelihara hormat serta saling percaya 
 

Disiplin kerja mampu membangun dan memelihara rasa hormat 

serta saling percaya antara pegawai dengan organisasi maupun 

antara pegawai dengan level jabatan lebih rendah dengan 

pemimpin. 

c. Indikator Disiplin Kerja 
 

Indikator- indikator Disiplin kerja Menurut Hasibuan (2012) dalam 

Marpaung,dkk (2019) yaitu : 

1) Kesadaran adalah sikap sesorang yang secara sukarela menaati 

semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. 

2) Kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan 

seseorang yang sesuai dengan peraturan perusahaan, baik yang 

tertulis maupun tidak. 

3) Peraturan sangat diperlukan untuk memberikan bimbingan dan 

penyuluhan bagi karyawan dalam menciptakan tata tertib yang baik 

diperusahaan. 

4) Hukuman dperlukan dalam meningkatkan kedisiplinan dan 

mendidik karyawan supaya menaati semua peraturan perusahaan 

5) Tata tertib, dengan tata tertib yang baik, semangat kerja, moral 

kerja, efisiensi, dan efektifitas kerja karyawan akan meningkat. 

3. Kompetensi 
 

a. Definisi Kompetensi 
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Menurut Lyle Spencer & Signe Spencer (1993) dalam Sudarmanto 

(2018) kompetensi merupakan karakteristik dasar perilaku individu 

yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja 

unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Menurut E. Becher,et al (2001) 

dalam Sudarmanto (2018) kompetensi sebagai pengetahuan keahlian, 

kemampuan, atau karakteristik pribadi individu yang mempengaruhi 

secara langsung kinerja pekerjaan. Menurut McAschsan (1981) dalam 

Sudarmanto (2018) kompetensi merupakan pengetahuan, keahlian, 

Dan kemampuan yang dimiliki/dicapai seseorang, yang menjadi  

bagian dari dirinya, sehingga dia bisa menjalankan penampilan 

kognisi, afeksi, dan perilaku psikomotorik tertentu. 

Teori Model Gunung Es (Iceberg Model), digunakan sebagi grand 

theory untuk menjelaskan konsep teori secara umum tenang 

kompetensi kerja. Teori ini dikemukakan oleh Spencer 7 Spencer 

(Wijayanto, et al 2011 dalam Darmawan ,2019) : “ Kompetensi di 

definisikan sebagai kemampuan manusia yang ditemukan saat praktek, 

serta dapat digunakan untuk membedakan antara mereka yang sukses 

superior dengan yang biasa-biasa saja di tempat kerja. Kompetensi 

berada pada tingkatan niat intent dan tindakan yang dapat memberikan 

hasil di tempat kerja. Segala niat dan tindakan yang tidak memberikan 

hasil baik, tidak dapat dikategorikan sebagai kompetensi.” 

Jadi dari definisi kompetensi pakar diatas dapat disimpulkan bahwa 

kompetensi adalah suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh 
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seseorang yang digunakan untuk bekerja yang didapatkan dari 

pengetahuan ataupun pengalaman. 

b. Tipe – Tipe Kompetensi 

 

Menurut Priansa (2019) ada beberapa tipe-tipe kompetensi yaitu: 

 

1) Perencanaan 
 

Kompetensi yang berkaitan dengan penetapan tujuan, menilai 

risiko,dan mengembangkan urutan tindakan dalam rangka 

mencapai tujuan perusahaan. 

2) Memengaruhi 
 

Kompetensi yang berkaitan dengan pengaruh yang diberikan 

kepada pegawai yang ada di perusahaan, baik pegawai dalam level 

staff maupun manajerial. 

3) Berkomunikasi 
 

Berkaitan dengan kompetensi untuk berbicara, mendengarkan 

orang lain, melaksanakan komunikasi verbal dan non verbal. 

Kompetensi ini berhubungan dengan segala hal yang berkaitan 

dengan komunikasi. 

4) Interpersonal 
 

Kompetensi yang berkaitan dengan segala hal yang menyangkut 

empati, persuasi, negosiasi, dan penyelesaian konflik serta 

perbedaan. 

5) Berpikir 
 

Kompetensi ini berkaitan dengan berpikir strategis, berpikir 

analitis, berkomitmen terhadap tindakan.. 
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6) Organisasional 
 

Kompetensi yang berhubungan dengan perencanaan pekerjaan, 

pengorganisasian sumber daya, pengukuran kemajuan, serta 

pengambilan resiko berkaitan dengan pengambilan keputusan. 

 

7) Sumber daya manusia 
 

Berkenaan dengan kompetensi dalam mengembangkan, 

memotivasi, dan meningkatkan kinerja serta produktivitas kerja 

SDM. 

8) Kepemimpinan 
 

Kompetensi yang berhubungan dengan kecakapan dalam 

memposisikan diri, mengembangkan organisasional, mengelola 

transisi, membangun visi, serta memberikan arahan kepada 

pegawai 

9) Pelayanan 
 

Kompetensi ini berkenaan dengan kemampuan untuk 

mengidentifikasi dan melayani pelanggan, baik eksternal maupun 

internal. 

10) Bisnis 
 

Kompetensi yang berkenaan dengan aspek finansial, penciptaan 

sistem kerja, serta pengambilan keputusan strategis. 

11) Manajemen individu 
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Kompetensi yang berhubungan dengan memotivasi diri, bertindak 

dengan percaya diri, serta mengelola pembelajaran diri secara 

mandiri. 

12) Teknis 
 

Berkenaan dengan kompetensi dalam mengerjakan tugas kantor, 

bekerja dengan teknologi dan mesin, serta menyelesaikan tugas 

dengan baik.. 

c. Indikator Kompetensi 

 

Indikator Kompetensi Menurut Ruky (2006) dalam Erwansyah dkk 

(2018) indikator yang mempengaruhi kompetensi diantaranya: 

1) Karakter pribadi 

 

Karakter pribadi adalah karakteristik fisik dan reaksi atau respon 

yang dilakukan secara konsisten terhadap suatu situasi atau 

informasi. 

2) Konsep diri 

 

Konsep diri adalah perangkat sikap, sistem nilai atau citra diri yang 

dimiliki seseorang. 

3) Pengetahuan 

 

Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki seseorang terhadap 

suatu area spesifik tertentu. 

4) Keterampilan 

 

Keterampilan adalah kemampuan untuk mengerjakan serangkaian 

tugas fisik atau mental tertentu 
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5) Motivasi kerja (motives) 

 

Motif adalah sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau 

dikehendaki oleh seseorang, yang selanjutnya akan mengarahkan, 

membimbing, dan memilih suatu perilaku tertentu terhadap 

sejumlah aksi atau tujuan. 

4. Lingkungan Kerja 

 

a. Definisi lingkungan kerja 

 

Menurut Rivai (2006) dalam Syafrina, dkk (2018) Lingkungan 

kerja adalah keseluruhan sarana dan prasarana yang ada di sekitar 

pegawai yang sedang melakukan pekerjaan itu sendiri. Menurut 

Sedarmayati (2011) dalam Astuti,dkk (2020) mendefinisikan bahwa 

Lingkungan kerja maksudnya adalah keseluruhan alat perkakas dan 

bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya dimana seseorang bekerja, 

metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan 

maupun sebagai kelompok. Menurut Nitisemito (2018) bahwa 

Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja 

dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas 

yang dibebankan. 

Menurut Harsuko (2011) dalam Hanafi dan Yohanna (2017) 

melihat hubungan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan yaitu 

mengacu pada grand theory dua faktor Hezberg. Konsep ini 

menyebutkan faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik yang berperan 

dalam kinerja karyawan. 
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Faktor intrinsik meliputi: 

 

a) Pekerjaan yang menyenangkan 

 

b) Kesempatan berprestasi 

 

c) Meningkatkan keterampilan 

Sedangkan faktor ekstrinsik meliputi: 

a) Imbalan 
 

b) Lingkungan kerja 
 

c) Kebijakan perusahaan yang memotivasi 
 

Jadi dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja adalah suatu 

kondisi di suatu perusahaan yang mempengaruhi tingkat kinerja 

karyawan seperti kenyamanan dalam bekerja. 

b. Faktor –faktor Yang Mempengaruhi Lingkungan Kerja 
 

Mangkunegara (2006) dalam Wijaya,dkk (2017) menjelaskan 

bahwa secara garis besar, Lingkungan Kerja dipengaruhi oleh faktor 

fisik dan non fisik dimana faktor fisik berupa : 

1) Kebersihan, lingkungan yang bersih dapat menimbulkan perasaan 

yang nyaman dan senang, sehingga dapat mempengaruhi semangat 

kerja seseorang. 

2) Pertukaran udara, pertukaran udara yang baik akan menyehatkan 

badan dan menimbulkan kesegaran,sehingga dapat semangat kerja 

seseorang. 

3) Penerangan, penyediaan penerangan yang cukup tetapi tidak 

menyilaukan akan menjadi suatu pekerjaan dapat di selesaikan 

dengan lebih baik dan lebih teliti. 
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4) Temperatur, menurut hasil penelitian untuk tingkat temperatur 

akan memberikan pengaruh yang berbeda. Keadaan tersebut tidak 

mutlak berlaku bagi setiap pegawai karena kemampuan beradaptasi 

tiap pegawai berbeda, tergantung di daerah bagaimana pegawai 

dapat hidup. 

5) Kebisingan, kebisingan dalam sebuah ruangan harus dikurangi 

sebisa mungkin, hal ini dikarenakan kebisingan dapat mengganggu 

kesehatan seseorang serta mengacaukan konsentrasi dalam bekerja. 

Sedangkan faktor non fisik berupa hubungan yang terjadi antara 

karyawan dengan atasan dalam melaksanakan pekerjaan dan 

hubungan yang terjadi antara karyawan yang satu dengan 

karyawan yang lain guna untuk meningkatkan Lingkungan Kerja 

yang baik antara karyawan. 

c. Indikator Lingkungan Kerja 

 

Menurut Sedarmayanti (2013) dalam Tanjung (2020) beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi terbentuknya suatu kondisi lingkungan 

kerja dikaitkan dengan kemampuan manusia/karyawan, diantaranya 

adalah : 

1) Suasana kerja 

 

2) Hubungan dengan rekan kerja 

 

3) Fasilitas kerja 

 

4) Penerangan/ cahaya di tempat kerja 

 

5) Sirkulasi udara 
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6) Kebisingan di tempat kerja 

 

7) Bau-bauan tidak sedap 

 

8) Keamanan 

 

B. Penelitian terdahulu 

 

Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

No. Nama peneliti & 
tahun 

Variabel 
Penelitian 

Hasil 

1. Erwansyah,dkk (2018) 

Jurnal Bisnis dan 

Pembangunan, Edisi 

Januari- Juni 2018 

Vol 7, No. 1, ISSN 

2541-187X (2018) 

Independen: 
X1: Kompetensi 

X2: Disiplin 

Kerja, 

X3: Lingkungan 

Kerja 
Dependen: 

Y: Kinerja 

Pegawai 

Kompetensi pegawai 

memiliki berpengaruh 

yang secara signifikan 

terhadap kinerja pegawai. 

Disiplin kerja memiliki 

berpengaruh yang secara 

signifikan terhadap kinerja 

pegawai 

Lingkungan kerja memiliki 

berpengaruh yang secara 

signifikan terhadap kinerja 
pegawai 

2. Paruru, dkk, (2016). 

Jurnal EMBA Vol.5 

No.1 Maret 2016, Hal. 

225 - 233 ISSN :2303- 

1174. 

Independen: 

X1: Disiplin Kerja 
X2: Kemampuan 

Kerja 

Dependen: 

Y: Kinerja 

Karyawan 

Disiplin Kerja karyawan 

berpengaruh signifikan 

terhadap terhadap kinerja 

karyawan 

3. Malau,et al (2020) 

Jurnal Rekaman, Vol. 
4, No.2, Juni 2020 

e-ISSN: 2598:8107 

p-ISSN: 2620-950 

Independen: 

X1: Disiplin Kerja 

X2: Lingkungan 

Kerja 

Dependen: 

Y: Kinerja 

Karyawan 

Disiplin kerja dan 

lingkungan kerja 

memeberikan pengaruh 

siginifikan terhadap 

kinerja karyawan pada PT 

Sansyu Precision Batam 

4. Ningsih,dkk (2020) 
CAKRAWANGSA 

BISNIS Ningsih, 

Suparmono, & Amir 

(2020) Vol 1, No 1 

Independen: 

X1: Kompensasi 

X2: Disiplin kerja 

X3: Lingkungan 
kerja 

 

Disiplin kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

pegawai 
Lingkungan kerja tidak 

Pengaruh Disiplin Kerja…, Hanna Triliani Anggita, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2021



28  

 

 
 

 (2020): April | 1-8 
ISSN 2721-3102 
(Online) 

Dependen: 

Y: Kinerja 
karyawan 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja pegawai 

5. Dea,et al (2020) 

International Journal 

of Social Science and 

Business, Vol. 4, No. 

1, 2020, pp. 144- 

154IJSSB. P-ISSN : 

2614-6533 E-ISSN : 
2549-6409 

Independen: 

X1: Disiplin Kerja 

X2: Lingkungan 

kerja 

Dependen: 

Y: Kinerja 

karyawan 

Disiplin kerja 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan 

Lingkungan kerja 

berpengaruh tetapi tidak 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan 

6. Lestari, dkk,(2019) 

Jurnal Manajemen 

Volume 5 Nomor 1 

(2019) 

p – ISSN : 2301-6256 

Januari – Juni 2019 e 

- ISSN : 2615-1928 

Independen: 

X1: Kompetensi 

Kerja 

X2: Disiplin Kerja 

Dependen: 

Y : Kinerja 

Karyawan 

Kompetensi Kerja 

berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja Karyawan 

Disiplin secara 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan 

7. Wijaya, dkk (2020) 

Jurnal Ekonomi Bisnis 

Manajemen Prima 

Volume I, Nomor I, 

Tahun 2020 Fakultas 

Ekonomi Universitas 

Prima Indonesia ISSN 

Online: 2685-984X 

Independen: 

X1 : Disiplin 

Kerja 

X2 : Kompetensi 

Kerja 

Dependen: 

Y : Kinerja 

Karyawan 

Disiplin kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan 

kompetensi kerja 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan 

8. Tambingon,dkk(2019) 

Jurnal EMBA Vol.7 

No.4 Juli 2019, Hal. 

4610-4619 ISSN 

2303-1174 

Independen: 

X1 : Lingkungan 

Kerja 

X2 : Karakteristik 

Individu 

X3 : Kompetensi 

Dependen: 

Y : Kinerja 

Karyawan 

Lingkungan kerja 

memberikan pengaruh 

signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan 

2. Kompetensi tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja Karyawan 

9. Fadillah, dkk (2017) 

Jurnal Bisnis dan 

Pembangunan, Edisi 

Januari-Juni 2017 

Vol 6, No. 1, ISSN 

2541-178X 

Independen: 
X1 : Kompetensi 

X2 : Disiplin 

Kerja 

X3 : Lingkungan 

Kerja 

Dependen: 

Y : Kinerja 
Karyawan 

Kompetensi berpengaruh 

signifikan`terhadap Kinerja 

Karyawan 

2. Disiplin Kerja 

berpengaruh tidak 

signifikan 

terhadap Kinerja Karyawan 

Lingkungan Kerja 

berpengaruh tidak 
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   signifikan terhadap Kinerja 
Karyawan 

10. Chotimah 
(2018) Jurnal Ilmu 

Manajemen Volume 6 

Nomor 3 – Jurusan 

Manajemen Fakultas 

Ekonomi Universitas 

Negeri Surabaya 

EISSN : -2549-1929 

Independen : 

X1: Kompetensi 

X2 : K3 

(Keselamatan Dan 

Kesehatan Kerja) 

Dependen : 

Y :Kinerja 

Karyawan 

Kompetensi 

memberikan dampak 

pengaruh yang signifikan 

terhadap Kinerja 
Karyawan. 

11. Lengkong, dkk (2019) 

Jurnal EMBA Vol.7 

No.1 Januari 2019, 

Hal. 281 – 290 ISSN 

2303-1174 

Independen: 
X1 : Keterampilan, 

X2 : Pengalaman, 

X3 : Lingkungan 

Kerja 

Dependen: 

Y: Kinerja 

Karyawan 

Lingkungan Kerja 

berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja Karyawan 

12. Astuti & Setiorini 

(2020) 

Jurnal Manajemen 

Bisnis 

Krisnadwipayana. p- 

ISSN: 2338 – 4794 e- 

ISSN: 2579-7476 

Vol.8. No. 1 Januari- 

April 2020. 

Independen: 
X1 : Kompetensi 

X2 : Lingkungan 

Kerja 

Dependen: 

Y :Kinerja 

Karyawan 

 

Kompetensi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan 

Lingkungan Kerja 

berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja Karyawan. 

13. Sembiring (2019) 

Jurakunman Vol. I, 

No. 11, Januari 2019 

ISSN : 2086-681X 

Independen: 

X1 : Motivasi, 

X2 : Lingkungan 

Kerja 

Dependen: 

Y : Kinerja 

Karyawan 

lingkungan kerja 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan 

14. Harianto, dkk (2019) 

Jurnal Balance 

Balance Vol. XV No. 2 

| Juli 2018. 

ISSN:2614-820X 

(media online) 

Independen: 

X1 : Lingkungan 

Kerja 

X2 : Kompensasi 

Dependen: 

Y : Kinerja 

lingkungan kerja 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan 

15. Syafrina (2017) Independen: disiplin kerja berpengaruh 
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 Jurnal Eko & Bisnis 

Vol,8 No 4 (2017) 

P.ISSN: 1410-7988 

E.ISSN: 2614-123X. 

X1 : Disiplin 

Kerja 

Dependen: 

Y : Kinerja 

karyawan 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan 

16. Manik,S (2017) 

Jurnal Eko dan Bisnis 

Vol,8 No 1 (2017) 

ISSN:2614-123X 

(media online) 

Independen: 
X1: Disiplin Kerja 

X2 : Budaya 

organisasi 

Dependen: 

Y : Kinerja 

karyawan 

disiplin kerja berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

17. Syafrina,dkk (2018) 

Jurnal Lembaga 

Keuangan dan 

Perbankan) - Volume 

3, Nomor 2, Juli - 

Desember 2018 

Online ISSN : 2528- 
5637 

Independen: 
X1: Lingkungan 

kerja 

Dependen: 

Y : Kinerja 

karyawan 

lingkungan kerja 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

18. Albayan (2020) 

Jurnal Al Amar Vol.1 

No.1, Januari 2020 

No. ISSN: 2540-8364 

Independen: 

X1 : Lingkungan 

kerja 

X2 : Karakteristik 

Individu 

Dependen: 

Y : Kinerja 
Karyawan 

Lingkungan kerja tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan 

19. Ritongga, (2020) 

Jurnal Warta 

Dharmawangsa 

Volume 14, Nomor 2: 

329-341 April 2020 | 

ISSN (P): 1829-7463 | 

ISSN (E): 2716-3083 

X1 : Independen: 

X2 : Kompetensi 

Pengawasan Kerja 

Dependen : 

Y : Kinerja 

Karyawan 

kompetensi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan 

20. Tanjung (2020) 

Manajemen Bisnis 

Jurnal Magister 

Manajemen, Vol.2 

No.1 Febuari 2020 p 

ISSN 0216-4930 

Independen: 

X1 : Kepuasan 

Kerja 

X2 : Lingkungan 

Kerja 

X3 : 
Kepemimpinan 

X4: Stress Kerja 

Dependen: 
Y : Kinerja 

Lingkungan kerja 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan 
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  Karyawan  

21. Usmiar (2020) 

Menara Ekonomi, 

ISSN : 2407-8565; E- 

ISSN: 2579-5295 

Volume VI No. 1 – 

Oktober 2020 

Independen: 

X1 : Motivasi 

X2 : Disiplin 

Kerja 

Dependen: 

Y : Kinerja 

karyawan 

Disiplin Kerja tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja Karyawan 

22. Rostina,dkk (2020) 

Budapest 

International 

Research and Critics 

Institute (BIRCI- 

Journal) : Humanities 

Vol 3, No 3 (2020) 
ISSN : 2615-1715 

Independen: 
X1 : Gaya 

kepemimpinan 

X2 : Disiplin kerja 

X3 : Kompetensi 
Dependen: 

Y : Kinerja 

karyawan 

Disiplin Kerja 

berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja Karyawan 

kompetensi tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja 

Karyawan 

23. Dheviests & Riyanto 

(2020) 

Volume 5, Issue 1, 

January – 2020 

International Journal 

of Innovative Science 

and Research 

Technology ISSN No:- 

2456-2165 

Independen: 

X1 : Disiplin 

Kerja 

X2 : Self Efficacy 

X3: Lingkungan 

kerja 

Dependen: 

Y : Kinerja 

karyawan 

Lingkungan kerja 

berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja Karyawan 

Disiplin kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan 

 

 
 

C. Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

1. Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

 

Menurut Hasibuan (2011) dalam Syafrina (2017)  hubungan 

disiplin dengan kinerja adalah fungsi operatif keenam dari manajemen 

sumber daya manusia yang terpenting karena semakin baik disiplin 

karyawan, semakin tinggi kinerja yang dicapainya. Tanpa disiplin kerja 

karyawan yang baik, sulit bagi organisasi perusahaan mencapai hasil yang 

optimal, jadi disiplin adalah kunci dari keberhasilan suatu perusahaan 

dalam mencapai tujuannya.Menurut Sinambela (2016) semakin tinggi 
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disiplin kerja seseorang maka akan semakin tinggi juga kinerja orang 

tersebut. 

Teori yang mendukung kedisiplinan kerja adalah kerangka kerja 

pendekatan-penghindaran (approach-avoidance framework). Kerangka 

kerja dimana individu bereaksi terhadap rangsangan, motivasi pendekatan 

adalah ketertarikan individu terhadap rangsangan positif dan motivasi 

penghindaran adalah respon individu terhadap rangsangan negatif. Studi 

menujukan jika motivasi dan penghindaran bisa membantu menjelaskan 

bagaimna evaluasi diri inti mempengaruhi kepuasan kerja. Kerangka kerja 

juga mencakup beragam motif individu saat bertindak. Misalnya, tekanan 

kompetitif cenderung memunculkan baik motivasi pendekatan (individu 

bekerja lebih keras untuk menang) dan motivasi penghindaran (individu 

teralihkan dan terdemotivasi oleh ketakutan akan kekalahan). (Robbins, 

2015). 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Erwansyah,dkk (2018) bahwa disiplin kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan Penelitian lain yang mendukung dilakukan oleh 

Paruru,dkk   (2016),   Malau,dkk   (2020),   Ningsih,dkk   (2020),  Dea,dkk 

(2020),  Lestari,dkk  (2019),  Wijaya,dkk  (2020),  Syafrina  (2017), Manik 

 

(2017), Rostina,dkk (2020), Dheviets & Riyanto (2020). yang 

menunjukkan bahwa Disiplin Kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

H1: Disiplin Kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 
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2. Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Karyawan 
 

Menurut Rivai (2015) dalam Bukhari (2019) ”Kompetensi 

merupakan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang berhubungan 

dengan pekerjaan, serta kemampuan yang dibutuhkan untuk pekerjaan- 

pekerjaan non rutin.” Kompetensi merupakan faktor kunci penentu bagi 

seseorang dalam menghasilkan kinerja yang sangat baik. Dalam situasi 

kolektif, kompetensi merupakan faktor kunci penentu keberhasilan sebuah 

organisasi 

Teori Model Gunung Es (Iceberg Model), digunakan sebagi grand 

theory untuk menjelaskan konsep teori secara umum tenang kompetensi 

kerja. Teori ini dikemukakan oleh Spencer 7 Spencer (Wijayanto, et al 

2011 dalam Darmawan ,2019) : “ Kompetensi di definisikan sebagai 

kemampuan manusia yang ditemukan saat praktek, serta dapat digunakan 

untuk membedakan antara mereka yang sukses superior dengan yang 

biasa-biasa saja di tempat kerja. Kompetensi berada pada tingkatan niat 

intent dan tindakan yang dapat memberikan hasil di tempat kerja. Segala 

niat dan tindakan yang tidak memberikan hasil baik, tidak dapat 

dikategorikan sebagai kompetensi.” 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Erwansyah,dkk (2018),Lestari,dkk (2019), Wijaya,dkk (2020), 

Fadillah,dkk (2017), Chotimah (2018), Astuti & Setiorini (2020), Ritongga 

(2020). Dari analisis tersebut diperoleh temuan bahwa Kompetensi, 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

H2: Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 
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3. Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

 

Menurut Syafrina,dkk (2018) Lingkungan kerja merupakan salah 

satu faktor penentu dalam meningkatkan kinerja karyawan. Semakin baik 

lingkungan kerja yang diberikan oleh perusahaan maka kinerja yang 

dihasilkan oleh karyawan dapat lebih meningkat. Lingkungan kerja juga 

merupakan salah satu bentuk motivasi yang diberikan oleh perusahaan 

untuk meningkatkan semangat kerja karyawan. 

Menurut Harsuko (2011) dalam Hanafi dan Yohanna (2017) 

melihat hubungan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan yaitu 

mengacu pada grand theory dua faktor Hezberg. Konsep ini menyebutkan 

faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik yang berperan dalam kinerja 

karyawan. 

Faktor intrinsik meliputi: 

 

a) Pekerjaan yang menyenangkan 

 

b) Kesempatan berprestasi 

 

c) Meningkatkan keterampilan 

Sedangkan faktor ekstrinsik meliputi: 

a) Imbalan 

 

b) Lingkungan kerja 

 

c) Kebijakan perusahaan yang memotivasi 

 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Erwansyah,dkk (2018) 

Tambingon,dkk (2019), Lengkong,dkk (2019), Fadillah,dkk (2017), Astuti 

& Setiorini (2020), Sembiring (2019), Harianto,dkk (2019), Syafrina,dkk 
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(2018), Tanjung (2020), Dheviests & Riyanto (2020). bahwa faktor 

lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

H3: Lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

 

Kerangka Penelitian 
 

Kerangka penelitian yang digunakan dapat digambarkan sebagai berikut: 
 

 
 

 

 

 

 
D. Hipotesis Penelitian 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

H1 : Disiplin Kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

H2 : Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

H3 : Lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

   H1  

H2 

H3 

 
Lingkungan Kerja (X3) 

 
Kompetensi (X2) 

 

Kinerja 

Karyawan (Y) 

 
Disiplin Kerja (X1) 
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