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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Kinerja Karyawan 

Kinerja karyawan merupakan salah satu faktor keberhasilan 

penentuan pencapaian tugas terhadap individu yang dapat mengarahkan 

pada penentapan kinerja organisasi Rivai dan Basri dalam buku Sinambela 

(2017:478). Hasibuan (2012:94) kinerja adalah suatu hasil kerja yang 

dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan 

kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan 

serta waktu. Simajutak dalam Widodo (2015:131) juga mengemukakan 

bahwa kinerja adalah tingkatan pencapaian atau hasil kerja seseorang dari 

sasaran yang harus dicapai atau tugas yang harus dilaksanakan dalam 

kurun waktu tertentu. 

Menurut Mangkunegara (2016:67) bahwa istilah kinerja dari kata 

job performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi 

sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang) yaitu hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya.  

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan kinerja adalah salah 

satu faktor keberhasilan pencapaian tugas atau hasil kerja seseorang 
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secara kualitas dan kuantitas dari sasaran yang harus dicapai atau tugas 

yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu baik secara kualitas 

maupun kuantitas. 

Menurut Wibowo (2016) kinerja penting bagi organisasi karena 

suatu organisasi dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu 

Pencapaian tujuan organisasi menunjukkan hasil kerja atau prestasi kerja 

organisasi dan menunjukkan sebagai kinerja atau performa organisasi. 

Hasil kerja organisasi diperoleh dari serangkaian aktivitas yang 

dijalankan organisasi. Aktivitas organisasi dapat  berupa pengelolaan 

sumber daya organisasi maupun proses pelaksanaan kerja yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. 

a. Model kinerja 

Kinerja yang baik akan dipengaruhi dua hal, yaitu tingkat 

kemampuan dan motivasi kerja yang baik (Mitchel dalam 

Sinambela, 2012). Kemampuan seseorang dipengaruhi pemahaman 

atas jenis pekerjaan dan ketrampilannya, selain itu kontribusi 

motivasi terhadap kinerja tidak dapat diabaikan. Meskipun karyawan 

sangat baik, tetapi motivasi kerja rendah, sudah tentu kinerjanya juga 

akan rendah. Secara sistematis, untuk menentukan kinerja karyawan 

dapat digunakan formula sebagai berikut (Sinambela, 2012:484). 

 

Kinerja = Kemampuan x Motivasi 
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Formula tersebut menjelaskan bahwa kinerja seorang 

karyawan sama dengan kemampuan karyawan tersebut untuk 

melakukan tugas-tugas yang di bebankan kepadanya dikalikan 

dengan motivasi yang ditujukan untuk melakukan tugas-tugas 

tersebut. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja : 

Dalam praktiknya tidak selamanya kinerja karyawan dalam 

kondisi seperti yang diinginkan baik oleh organisasi maupun 

karyawan itu sendiri. Banyak yang mempengaruhi kinerja baik 

kinerja organisasi atau kinerja individu. Seorang pemimpin harus 

mampu mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

karyawannya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

baik maupun perilaku kerja adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Model Kinerja 

Kemampuan Motivasi 

1. Kemampuan dan keahlian 

Merupakan kemampuan atau 

skil yang dimiliki oleh 

seseorang dalam melakukan 

suatu pekerjaan. Semakin 

memiliki kemampuan dan 

keahlian maka dapat 

menyelesaikan pekerjaannya 

secara benar, sesuai dengan 

yang telah ditetapkan. Artinya 

karyawan yang memiliki 

kemampuan dan keahlian yang 

baik, maka akan memberikan 

kinerja yang baik, dengan itu 

karyawan mampu memberikan 

hasil yang baik pula. 

1. Kepribadian 

Merupakan kepribadian 

seseorang atau karakter yang 

dimiliki oleh seseorang. 

Setiap orang memiliki 

kepribadian atau karakter 

yang berbeda antara satu 

dengan yang lain. Seseorang 

yang memiiki kepribadian 

atau karakter yang baik akan 

dapat melakukan pekerjaan 

secara sungguh-sungguh dan 

penuh tanggung jawab 

sehingga hasil pekerjaannya 

akan baik pula. Demikian 

juga sebaliknya bagi 

karyawan yang memiliki 
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kepribadian atau karakter 

yang buruk, maka dalam 

bekerja tidak akan 

bersungguh-sungguh dan 

kurang bertanggung jawab 

dan pada akhirnya akan 

mempengaruhi hasil 

pekerjaan yang tidak baik 

atau kurang baik dan tentu 

saja hal ini akan 

mempengaruhi kinerja yang 

buruk pula. 

 

2. Pengetahuan 

Merupakan pengetahuan 

tentang pekerjaan. Seseorang 

yang memiliki pengetahuan 

tentang pekerjaan secara baik 

akan memberikan hasil 

pekerjaan yang baik, demikian 

juga sebaliknya. Artinya 

dengan mengetahui 

pengetahuan tentang pekerjaan 

akan memudahkan seseorang 

untuk melakukan dan juga 

sebaliknya jika karyawan 

kuranng memiliki pengetahuan 

tentang pekerjaannya, maka 

pasti akan mengurangi hasil 

atau kualitas pekerjaannya dan 

pada akhirnya akan 

mempengaruhi pekerjaannya. 

2. Motivasi kerja 

Motivasi kerja merupakan 

dorongan bagi seseorang 

untuk melakukan pekerjaan. 

Jika karyawan memiliki 

dorongan yang kuat dari 

dalam dirinya atau dorongan 

dari luar dirinya (misalkan 

dari pihak perusahaan), maka 

karyawan tersebut akan 

terdorong untuk melakukan 

dengan baik. Pada akhirnya 

dorongan baik dari dalam 

maupun luar diri seseorang 

akan menghasilkan kinerja 

yang baik, demikian juga 

sebaliknya jika karyawan 

tidak terdorong untuk 

melakukan pekerjaan maka 

hasilnya akan menurun kan 

kinerja karyawan itu sendiri. 

 

3. Rancangan kerja 

Merupakan rancangan 

pekerjaan yang akan 

memudahkan karyawan dalam 

mencapai tujuannya. Artinya 

jika suatu pekerjaan memiliki 

rancangan yang baik, maka 

akan memudahkan karyawan 

dalam menjalankan pekerjaan 

tersebut secara tepat dan benar. 

 

3. Kepemimpinan 

Merupakan perilaku seorang 

pimpinan dalam mengatur, 

mengelola dan memerintah 

bawahannya untuk 

mengerjakan suatu tugas dan 

tanggung jawab yang 

diberikan. 
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  4. Budaya organisasi 

Budaya organisasi merupakan 

kebiasaan-kebiasaan atau 

norma-normayang berlaku 

dan dimiliki oleh suatu 

organisasi. Kebiasaan-

kebiasaan atau norma-norma 

ini mengatur hal-hal yang 

berlaku dan diterima secara 

umum serta harus dipatuhi 

oleh segenap anggota suatu 

organisasi. Kepatuhan 

anggota organisasi untuk 

menuruti atau mengikuti 

kebiasaan atau norma ini 

akan mempengaruhi. 

Demikian juga jika tidak 

mematuhi kebiasaan atau 

norma-norma maka akan 

menurunkan kinerja 

karyawan itu sendiri. 

 

  5. Kepuasan kerja 

Merupakan perasaan senang 

atau gembira atau perasaan 

suka seseorang sebelum dan 

setelah melakukan suatu 

pekerjaan. Karyawan merasa 

senang atau gembira ataupun 

untuk bekerja maka hasil 

pekerjaannya akan berhasil 

baik. 

 

  6. Lingkungan kerja 

Merupakan suasana atau 

kondisi disekitar lokasi 

tempat bekerja. 

Lingkungankerja dapat 

berupa ruangan, layout, 

sarana dan prasarana serta 

hubungan kerja dengan 

sesama rekan kerja. Jika 

lingkungan dapat  membuat 

suasana nyaman dan 

memberikan ketenangan 

maka akan membuat suasana 
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kerja semakin kondusif. 

 

  7. Loyalitas 

Merupakan kesetiaan 

karyawan untuk tetap bkerja 

dan membela perusahaan 

dimana tempatnya bekerja. 

Kesetiaan ini ditunjukan 

dengan terus bekerja 

sungguh-sungguh sekalipun 

perusahaannya dalam kondisi 

yang kurang baik. 

  8. Komitmen  

Komitmen merupakan 

keputusan karyawan untuk 

menjalankan kebikajakan 

atau peraturan perusahaan 

dalam bekerja. Komitmen 

juga dapat diartikan 

kepatuhan karyawan kepada 

janji-janji yang telah 

dibuatnya. 

  9. Disiplin kerja 

Merupakan usaha karyawan 

untuk menjalankan aktivitas 

kerjanya secara sungguh-

sungguh. Disiplin kerja dalah 

hal ini dapat berupa waktu, 

misalnya masuk kerja dengan 

tepat waktu. Kemudian 

disiplin dalam mengerjakan 

apa yang diperintahkan 

kepadanya sesuai dengan 

perintah yang harus 

dikerjakan. 

Sumber : Wibowo (2016). 

c. Dimensi kinerja 

Adapun dimensi kinerja menurut Edison dkk. (2016:195) 

yaitu sebagai berikut : 
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1) Target 

Target merupakan indikator terhadap pemenuhan jumlah barang, 

pekerjaan atau jumlah uang yang dihasilkan. 

2) Kualitas 

Kualitas merupakan elemen penting, karena kualitas yang 

dihasilkan menjadi kekuatan dalam mempertahankan loyalitas 

pelanggan. 

3) Waktu penyelesaian 

Penyelesaian yang tepat waktu membuat kepastian distribusi dan 

penyerahan pekerjaan menjadi pasti. Ini adalah modal untuk 

membuat kepercayaan pelanggan. 

4) Taat asas 

Tidak saja harus memenuhi target, kualitas dan tepat waktu tapi 

juga harus dilakukan dengan cara yang benar, transparan dan 

dapat dipertanggung jawabkan. 

2. Pengawasan 

Menurut beberapa pakar menjelaskan pengertian pengawasan, 

pengawasan menurut Handoko (2011:259) adalah sebagai proses untuk 

menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. 

Sedangkan menurut Siagian (2014:213) pengawasan adalah proses 

pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk 
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menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan 

rencana yang telah ditentukan. Pengawasan juga merupakan tindakan 

nyata dan paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan pegawai 

organisasi (Hasibuan, 2009). 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan 

adalah tindakan nyata paling efektif dalam proses pengamatan dari 

pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin semua 

pekerjaan dan tujuan perusahaan yang sedang dilakukan sesuai dengan 

rencana yang ditentukan dapat tercapai. 

Menurut Benawan (2018) pengawasan merupakan hal yang 

sangat penting dalam setiap pekerjaan, sebab dengan adanya pengawasan 

yang baik maka suatu pekerjaan akan dapat berjalan lancar dan dapat 

menghasilkan suatu hasil kerja yang optimal. Semakin lancar kerja dan 

disertai pengawasan yang baik maka pekerjaan itu akan berhasil dengan 

baik. Dengan pengawasan yang baik akan mendorong pegawai lebih giat 

dalam bekerja dan menghasilkan kerja yang baik pula terlebih apabila 

menyelesaikan tugasnya dengan semakin baik. 

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk 

menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan 

atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat 

membantu pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai 

tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, 
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memalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan 

penentuan atau evaluasi mengenal sejauh mana pelaksanaan kebijakan 

pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi 

dalam melaksanakan kerja tersebut. 

Ada berbagai faktor-faktor yang membuat pengawasaan semakin 

diperlukan oleh setiap organisasi. Faktor-faktor tersebut adalah : 

1) Perubahan lingkungan organisasi 

Berbagai perubahan lingkungan organisasi terus menerus dan tidak 

dapat dihindari, seperti munculnya inovasi produk dan pesaing baru, 

adanya peraturan pemerintah baru dan sebagainya. Melalui fungsi 

pengawasan manajer mendeteksi perubahan-perubahan yang 

berpengaruh pada barang dan jasa organisasi, sehingga mampu 

menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang 

diciptakan perubahan-perubahan yang terjadi. 

2) Peningkatan kompleksitas organisasi 

Semakin besar organisasi semakin memerlukan pengawasan yang 

lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis prodak harus diawasi untuk 

menjamin bahwa kuantitas dan probabilitas tetap terjaga. 

3) Kesalahan-kesalahan 

Bila para bawahan tidak pernah membuat kesalahan, manajer dapat 

secara sederhana melakukan fungsi pengawasan. Tetapi kebanyakan 
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anggota organisasi sering membuat kesalahan-kesalahan memesan 

barang atau komponen yang salah, membuat penentuan yang terlalu 

rendah, masalah-masalah didiaknosa secara tidak tepat. Sistem 

pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan-

kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis. 

4) Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang 

Bila manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya 

tanggung jawab atasan itu sendiri tidak berkurang (Handoko, 

2011:366). 

Adapun tipe-tipe pengawasan menurut Handoko (2011;361) adalah 

sebagai berikut  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Tipe-tipe pengawasan 
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Pengaruh Pengawasan, Komunikasi... Atik Wulandari, FEB UMP, 2019



20 

 

1) Pengawasan pendahuluan (feedforward control) merupakan 

rancangan untuk mengantisipasi maslah-masalah atau 

penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan 

memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatau tahap kegiatan 

tertentu diselesaikan. Jadi, pendekatan pengawasan ini lebih 

aktif dan agresif, dengan mendeteksi masalah-masalah dan 

mengambil tindakan yang diperlukan sebelum suatu masalah 

terjadi. Pengawasan akan efektif apabila manajer mempu 

mendapatkan informasi akurat dan tepat pada waktunya tentang 

perubahan-perubahan dalam lingkungan atau tentang 

perkembangan terhadap tujuan yang diinginkan. 

2) Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan 

kegiatan (concurrent control), pengawasan ini merupakan 

proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui 

dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-

kegiatan dilanjutkan. 

3) Pengawasan umpan balik (feedback control) merupakan 

kegiatan mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah 

siselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau 

standar ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk 

kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang. 

Pengawasan ini bersifat historis, pengukuran dilakukan setelah 

kegiatan terjadi. 
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3. Komunikasi 

Menurut beberapa pakar menjelaskan pengertian komunikasi, 

Colquitt, Lepine dan Wesson (2011:422) dalam Wibowo (2017:165) 

menyatakan komunikasi adalah proses dengan mana informasi dan arti 

atau makna ditransfer dari sender kepada receiver.  Sumarsan (2011:24) 

mengatakan, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari pengirim 

(sender) kepada penerima (receiver atau audence). 

 Sedangkan menurut Masmuh (2010:9) mengemukakan 

komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan berbagai 

pesan di dalam organisasi, di dalam kelompok formal maupun informal 

organisasi. Dengan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi sebagai suatu proses dimana orang-orang bermaksud 

memberikan pengertian-pengertian melalui pengiriman berita secara 

simbolis, dapat menghubungkan para anggota berbagai satuan organisasi 

yang berbeda dan bidang yang berbeda pula, sehingga sering disebut 

rantai pertukaran informasi 

Menurut Syaiful (2016) komunikasi yang baik juga diperlukan 

dalam suatu perusahaan. Kinerja karyawan akan terwujud jika suatu 

perusahaan dapat melakukan komunikasi yang baik antar karyawan 

maupun antar karyawan dengan pemimpin. Semua karyawan dan 

pimpinan dalam suatu perusahaan harus berkomunikasi dengan jelas, 

terbuka dan jujur. Tidak dapat disangkal akan pentingnya komunikasi di 
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tempat kerja, mengingat bahwa di dalam sebuah perusahaan terdapat 

banyak orang dari berbagai latar belakang sosial dan profesional yang 

berbeda dan bekerja untuk tujuan yang sama. Komunikasi yang efektif di 

tempat kerja harus diciptakan untuk keberhasilan perusahaan secara 

menyeluruh. Adanya komunikasi yang baik menyebabkan pemimpin 

perusahaan mudah untuk menyampaikan ide-ide, tujuan perusahaan dan 

visi dengan sangat jelas. Komunikasi yang baik juga dapat meningkatkan 

semangat karyawan dan juga meningkatkan efisiensi kerja karyawan 

sehingga kinerja karyawan juga akan meningkat. 

Indikator komunikasi menurut Siagian (2009:310) adalah: (1) 

Tidak mendominasi pembicaraan (2) Menciptakan suasana yang tidak 

tegang (3) Mendengarkan pendapat karyawan (4) Menghilangkan hal-hal 

yang dapat mengalihkan perhatian dari pembicaraan yang sedang 

berlangsung (5) Mampu menempatkan diri pada posisi orang lain (6) 

Bersikap sabar (7) Mengendalikan emosi (8) Mencegah timbulnya 

suasana perdebatan (9) Mengajukan berbagai pertanyaan sebagai bukti 

perhatian yang diberikan kepada karyawan. 

Komunikasi bisa dilakukan secara langsung maupun tidak 

langsung, dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang 

tersedia. Komunikasi langsung berarti komunikasi disampaikan tanpa 

penggunaan mediator atau perantara, sedangkan komunikasi tidak 

langsung berarti sebaliknya Ernie (2008:295). 
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a. Elemen-elemen komunikasi 

Berdasarkan pengertian diatas, maka komunikasi memiliki 

beberapa elemen penting, yaitu (Siagian, 2009) : 

1) Komunikasi melibatkan orang-orang, sehingga komunikasi yang 

efektif terkait dengan bagaimana orang-orang dapat berinteraksi 

satu sama lain secara lebih efektif. 

2) Komunikasi berarti terjadinya berbagai informasi atau 

pemberian informasi maupun pengertian (sharing meaning), 

sehingga agar pemberian informasi maupun pengertian ini dapat 

terjadi, maka pihak-pihak yang berkomunikasi perlu menyadari 

dan mengerti berbagai istilah atau pengertian yang mereka 

gunakan dalam melakukan komunikasi. Jika tidak, maka 

kemungkinan terjadinya salah persepsi dalam komunikasi sangat 

tinggi. 

3) Komunikasi melibatkan simbol-simbol, yang berarti komunikasi 

dapat berupa bahasa tubuh, suara, huruf, angka dan lain-lain 

sebagai bentuk simbolis dari komunikasi yang dilakukan. 

b. Proses komunikasi 

Proses komunikasi digambarkan oleh Robbins dan Judge 

(2011:378) dalam Wibowo (2017:168). 
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Gambar 2.2 Proses Komunikasi 

Sumber : Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge, 2011 (dalam 

Wibowo 2007:168) 

Secara umun tahapan dalam proses komunikasi dapat 

disampaikan sebagai berikut : 

1) Sender, adalah individu, kelompok atau organisasi yang 

menginginkan menyampaikan pesan kepada individu, kelompok 

atau organisasi lain (receiver). 
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2) Encoding, adalah menerjemahkan pemikiran tentang apa yang 

ingin disampaikan ke dalam kode atau bahasa yang dapat 

dimengerti orang lain. Ini membentuk dasar dari message atau 

pesan. Kemudian perlu memilih saluran yang dipergunakan 

untuk membagikan pesan. 

3) Message, adalah pesan yang merupakan informasi yang ingin 

disampaikan oleh sender kepada receiver. 

4) Channel atau medium, merupakan saluran yang akan dipakai 

untuk menyampaikan pesan. Variasi saluran komunikasi sangat 

banyak dan berjenjang tingkat kekuatan komunikasinya. 

5) Decoding, memecahkan sandi merupakan proses 

menginterprestasikan dan membuat masuk akal suatu pesan 

yang diterima receiver. 

6) Receiver, adalah orang, kelompok atau organisasi kepada siapa 

pesan dimaksudkan untuk diterima. Kemudian receiver 

menciptakan arti dari pesan yang diterimanya. 

7) Noise, merupakan sesuatu yang menganggu terhadap 

penyampaian dan pemahaman terhadap pesan. Ini dapat 

mempengaruhi setiap bagian dari proses komunikasi. 

Merupakan faktor yang dapat mendistorsi kejelasan pesan pada 

setiap titik selama proses komunikasi. 

8) Feedback, merupakan pengetahuan tentang dampak pesan pada 

receiver dan menimbulkan reaksi receiver disampaikan kepada 

sender. 
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4. Lingkungan Kerja 

Menurut beberapa pakar menjelaskan pengertian lingkungan 

kerja, menurut Nitisemito (2018:77) lingkungan kerja adalah segala 

sesuatu yang disekitar para pekerja dan yang dapat mempengaruhi 

dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Menurut 

Sedarmayanti (2011:2) lingkungan kerja adalah keseluruhan alat 

perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya dimana 

seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik 

perseorangan maupun kelompok. 

Sedangkan menurut Manulang (2008:24) lingkungan kerja adalah 

suatu kondisi, situasi dan keadaan yang dapat menimbulkan semangat 

kerja yang tinggi dalam pencapaian kinerja yang diharapkan. Jadi, 

lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang disekitar para pekerja baik 

alat perkakas dan bahan di tempat kerja yang dapat menimbulkan 

semangat kerja guna mencapai kinerja yang diharapkan. 

Menurut Sidanti (2015) lingkungan kerja mempunyai pengaruh 

langsung terhadap para karyawan di dalam menyelesaikan suatu 

pekerjaan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja organisasi. 

Suatu kondisi lingkungan kerja dikatakan baik apabila karyawan dapat 

melaksanakan kegiatan secara optimal, aman, sehat dan nyaman. Oleh 

karena itu penentuan dan penciptaan lingkungan kerja yang baik akan 

sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. 

Sebaliknya apabila lingkungan kerja yang tidak baik akan dapat 

menurunkan motivasi serta semangat kerja dan akhirnya dapat 

menurunkan kinerja karyawan.  
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Dalam penelitan Saraswati (2015) lingkungan kerja terdiri dari 

fisik dan non fisik yang melekat dengan karyawan sehingga tidak dapat 

dipisahkan dari usaha pengembangan kinerja karyawan. Lingkungan 

kerja yang baik, aman, bersih dan sehat akan membuat karyawan merasa 

aman dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Menurut Sedarmayanti (2011:26) menyatakan bahwa secara garis 

besar lingkungan kerja terbagi menjadi dua kategori yakni lingkungan 

kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik : 

a. Lingkungan Kerja Fisik 

Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik 

yang terdapat di sekitar tempat kerja yang mempengaruhi pegawai 

baik secara langsung maupun tidak langsung (Sedarmayanti, 

2011:26). Lingkungan kerja fisik terbagi menjadi dua kategori yakni 

sebagai berikut : 

1) Lingkungan yang langsung berhubungan dengan pegawai 

(seperti : komputer, lemari, meja kursi dan sebagainya). 

2) Lingkungan perantara atau lingkungan umum (seperti : rumah, 

pabrik sekolah, kota, sistem jalan raya dan lainnya). Lingkungan 

perantara dapa juga disebut lingkungan kerja yang 

mempengaruhi kondisi manusia. Misalnya, temperatur, 

kelembaban, sirkulasi udara, pencahayaan, kebisingan, getaran 

mekanis, bau tidak sedap, warna dan lainnya. 
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Manusia akan mampu melaksanakan kegiatannya dengan 

baik, sehingga dicapai suatu hasil yang optimal, apabila diantaranya 

ditunjang oleh suatu kondisi lingkungan yang sesuai.Suatu kondisi 

lingkungan dikatakan baik atau sesuai apabila manusia dapat 

melaksanakan kegiatannya secara optimal, sehat, aman dan nyaman. 

Ketidaksesuaian lingkungan kerja dapat dilihat akibatnya dalam 

jangka waktu yang lama. Keadaan lingkungan yang kurang baik 

dapat menuntut tenaga dan waktu yang lebih banyak dan tidak 

mendukung diperolehnya rancangan sistem kerja yang efisien. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya 

suatu kondisi lingkungan kerja dikaitkan dengan kemampuan 

manusia atau pegawai menurut Sedarmayanti (2011:28) sebagai 

berikut : 

1) Penerangan atau cahaya di tempat kerja 

Penerangan atau cahaya sangat besar manfaatnya bagi pegawai 

gua mendapat keselamatan dan kelancaran kerja, oleh sebab itu 

perlu diperhatikan adanya penerangan yang terang tapi tidak 

menyilaukan. Cahaya yang kurang jelas akan mengakibatkan 

penglihatan menjadi kurang jelas sehingga pekerjaan akan 

lambat, banyak mengalami kesalahan dan pada akhirnya 

menyebabkan kurang efisien dalam melaksanakan pekerjaan 

sehingga tujuan organisasi sulit tercapai. 
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2) Temperatur suhu udara di tempat kerja 

Dalam keadaan normal, temperatur tubuh manusia berbeda-

beda. Tubuh manusia selalu berusaha mempertahankan keadaan 

normal, dengan suatu sistem tubuh yang sempurna sehingga 

dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di luar 

tubuh. 

3) Kelembaban di tempat kerja 

Kelembaban adalah banyaknya air yang terkandung dalam 

udara, biasanya dinyatakan dalam presentase. Kelembaban ini 

berhubung atau dipengaruhi oleh temperatur udara dan secara 

bersama-sama antara temperatur, kelembaban, kecepatan udara 

bergerak dan radiasi panas dari udara tersebut akan 

mempengaruhi keadaan tubuh manusia pada saat menerima atau 

melepaskan panas dari tubuhnya. 

4) Sirkulasi udara di tempat kerja 

Oksigen merupakan gas yang dibutuhkan oleh makhluk hidup 

untuk menjaga kelangsungan hidupnya, yaitu untuk proses 

metabolisme. Udara disekitar kotor apabila kadar oksigen dalam 

udara tersebut telah berkurang dan bercampur dengan gas yang 

berbahaya bagi kesehatan tubuh. 

5) Kebisingan di tempat kerja 

Kebisingan yaitu bunyi yang tidak dikehendaki oleh telinga. 

Tidak dikehendaki, karena terutama dalam jagka panjang bunyi 
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tersebut dapat menganggu ketenangan bekerja, merusak 

pendengaran dan menimbulkan kesalahan komunikasi, bahkan 

kebisingan yang serius bisa menyebabkan kematian. Karena 

pekerjaan membutuhkan konsentrasi, maka suara bising 

hendaknya dihindarkan agar pelaksannaan pekerjaan dapat 

dilakukan dengan efisien sehingga produktivitas kerja 

meningkat. 

6) Getaran mekanis di tempat kerja 

Artinya getaran yang ditimbulkan oleh alat mekanis, yang 

sebagian dari getaran ini sampai ke tubuh pegawai dan dapat 

menimbulkan akibat yang tidak diinginkan. Getaran mekanis 

pada umumnya sangat menganggu tubuh karena 

ketidakteraturannya, baik tidak teratur dalam intensitas maupun 

frekuensinya. 

7) Bau tidak sedap di tempat kerja 

Adanya bau yang tidak sedap di tempat bekerja dapat dianggap 

sebagai pencemaran, karena dapat menganggu konsentrasi 

bekerja dan bau-bauan yang terjadi terus menerus dapat 

mempengaruhi kepekaan penciuman.  

8) Tata warna di tempat kerja 

Menata warna di tempat kerja perlu dipelajari dan direncanakan 

dengan sebaik-baiknya. Pada kenyataannya tata warna tidak 

dapat dipisahkan dengan penataan dekorasi. Hal ini dapat 
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dimaklumi karena warna mempunyai pengaruh besar terhadap 

perasaan. Sifat dan pengaruh warna kadang-kadang 

menimbulkan rasa senang, sedih dan lainnya, karena dalam sifat 

warna dapat merangsang perasaan manusia. 

9) Dekorasi di tempat kerja 

Dekorasi ada hubungannya dengan tata warna yang baik, karena 

dekorasi tidak hanya berkaitan denngan hiasan ruang kerja saja 

tetapi berkaitan juga dengan cara mengatur tata letak, tata 

warna, perlengkapan dan lain-lain untuk bekerja. 

10) Musik di tempat kerja 

Musik yang nadanya lembut sesuai dengan suasana, waktu dan 

tempat dapat membangkitkan dan merangsang pegawai untuk 

bekerja. Oleh karena itu, lagu-lagu perlu dipilih denga selektif 

untuk dikumandangkan di tempat kerja. Tidak sesuainya musik 

yang diperdengarkan di tempat kerja akan menganggu 

konsentrasi kerja. 

11) Keamanan di tempat kerja 

Keamanan di tempat kerja berguna untuk menjaga dan kondisi 

lingkungan kerja tetap dalam keadaan aman maka perlu 

diperhatikan adanya keamanan dalam bekerja. Oleh karena itu, 

faktor keamanan perlu dwujudkan keberadaannya. Salah satu 

upaya untuk menjaga keamanan di tempat kerja dapat  

memanfaatkan tenaga satuan petugas pengamanan. 
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b. Lingkungan Kerja Non Fisik 

Lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang 

terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan 

dengan atasan maupun hubungan sesama rekan kerja maupun 

hubungan dengan bawahan. Semangat kerja karyawan sangat 

dipengaruhi oleh keadaan lingkungan kerja non fisik, misalnya 

hubungan dengan sesama karyawan lain dan dengan pemimpinnya. 

Apabila hubungannya seorang dengan karyawan lain dan dengan 

pimpinan  berjalan dengan sangat baik maka akan dapat membuat 

karyawan merasa lebih nyaman berada di lingkungan kerjanya. 

Dengan begitu semangat kerja karyawan akan meningkat. 

Faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja non fisik 

menurut Sedarmayanti (2013:27) adalah : 

1) Perhatian dan dukungan pemimpin yaitu sejauh mana karyawan 

merasakan bahwa pimpinan sering memberikan pengarahan dan 

perhatian serta menghargai mereka. Karyawan akan merasakan 

perhatian dari pimpinan apabila pimpinan mendukung karyawan 

dan memberikan pengarahan kepada karyawan, apabila 

karyawan melaksanakan tugas atau pekerjaannya dengan lebih 

maksimal pemimpin akan memberikan hadiah dan sebagainya. 

2) Kerjasama antar kelompok yaitu sejauh mana karyawan 

merasakan ada kerjasama yang baik diantara kelompok yang 

ada. Segala pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan pasti akan 
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membutuhkan karyawan lain, karena suatu pekerjaan yang berat 

akan terasa lebih ringan apabila bekerja sama dengan rekan 

kerjanya. 

3) Kelancaran komunikasi yaitu sejauh mana karyawan merasakan 

adanya komunikasi yang baik, terbuka dan antara teman sekerja 

maupun dengan pimpinan. Dalam hal ini karyawan akan merasa 

senang apabila komunikasi di suatu perusahaan tempat 

karyawan tersebut bekerja komunikasinya berjalan dengan baik, 

lancar dan terbuka baik sesama rekan kerjanya ataupun dengan 

pimpinan. 

Kedua jenis lingkungan kerja diatas harus selalu diperhatikan 

oleh organisasi. Keduanya tidak bisa dipisahkan begitu saja, 

terkadang organisasi hanya mengutamakan salah satu jenis 

lingkungan kerja di atas, tetapi akan lebih baik lagi apabila keduanya 

dilaksanakan secara maksimal, dengan begitu kinerja karyawan bisa 

lebih maksimal juga. 

 

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi kinerja karyawan. Hasil dari penelitian tersebut akan 

digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini, 

antara lain yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti dan 

tahun 

penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil penelitian 

1. Surani & 

Endang Sutrisna 

(2014) 

Pelaksanaan 

pengawasan dan 

kinerja karyawan  

Penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini 

menggunakan metode 

kuantitatif. Hasil dari 

penelitian ini bahwa 

variabel pelaksanaan 

pengawasan berpengaruh 

signifikan terhadap 

peningkatan kinerja 

karyawan  

2. Hamdiyah, Andi 

Tri Haryono & 

Aziz Fathoni 

(2016) 

Kompensasi, 

lingkungan kerja, 

gaya 

kepemimpinan 

dan kinerja 

karyawan  

Penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini 

menggunakan metode 

kuantitatif. Hasil dari 

penelitian ini bahwa 

variabel kompensasi, 

lingkungan kerja dan gaya 

kepemimpinan 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan. Variabel 

penelitian yang paling 

dominan dalam 

mempengaruhi kinerja SDM 

adalah kompensasi. 

3. Gunawar, 

Makkira 

&Abdul Razak 

Munir (2016) 

Disiplin kerja, 

komitmen 

organisasi, 

lingkungan kerja 

dan kinerja 

karyawan  

Penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini 

menggunakan metode 

kuantitatif. Hasil dari 

penelitian ini bahwa 

variabel disiplin kerja , 

komitmen organisasi dan 

lingkungan kerja 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan. Variabel yang 

paling dominan dalam 

penelitian ini adalah ariabel 
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lingkungan kerja. 

4. Elizabeth 

Satriowati, 

Patricia Dhiana 

Paramita & 

Leonardo Budi 

Hasibuan (2016) 

Gaya 

kepemimpinan 

transformasional, 

kompensasi, 

komunikasi, 

kinerja karyawan 

dan kepuasan 

kerja  

dalam penelitian ini 

menggunakan metode 

kuantitatif. Hasil dari 

penelitian ini bahwa 

variabel gaya 

kepemimpinan 

transformasional, 

kompensasi dan 

komunikasi berpengaruh  

signifikan terhadap 

kinerja karyawan dan 

kepuasan kerja. 

5. Indra, Victor & 

Irvan Trang 

(2016) 

Kompensasi, job 

satisfaction dan 

kinerja karyawan  

Penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini 

menggunakan metode 

kuantitatif. Hasil dari 

penelitian ini bahwa 

variabel kompensasi dan 

job satisfaction 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan. 

6. Siska Ari 

Purwanti (2016) 

Kepemimpinan 

HR. Supervisor 

dan kinerja 

karyawan  

Penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini 

menggunakan metode 

kuantitatif. Hasil dari 

penelitian ini bahwa 

variabel kepemimpinan 

HR. supervisor 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan. 

7. Eric Try Putra 

Benawan, David 

P.E Saerang & 

Winston Pontoh 

(2018) 

Pengawasan, 

akuntabilitas, 

transparansi 

keuangan dan 

kinerja pegawai 

Penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini 

menggunakan metode 

kuantitatif. Hasil dari 

penelitian ini bahwa 

variabel pengawasan dan 

variabel akuntabilitas 

keuangan berpengaruh 

signifikan  terhadap 

kinerja pegawai 

sedangkan variabel 
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transparansi keuangan  

berpengaruh tidak 

signifikan terhadap 

kinerja pegawai. 

8. Heny Sidanti 

(2015) 

Lingkungan kerja, 

disiplin kerja, 

motivasi kerja 

dan kinerja 

pegawai 

Penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini 

menggunakan metode 

kuantitatif. Hasil dari 

penelitian ini bahwa 

variabel disiplin kerja dan 

motivasi kerja 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja pegawai 

sedangkan variabel 

lingkungan kerja tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja pegawai. 

9. M. Syaiful 

Azwar (2016) 

Gaya 

kepemimpinan, 

komunikasi, 

disiplin kerja dan 

kinerja karyawan 

Penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini 

menggunakan metode 

kuantitatif. Hasil dari 

penelitian ini bahwa 

variabel gaya 

kepemimpinan, 

komunikasi dan disiplin 

kerja berpengaruh  

signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

10. M. Agung 

Baiquni & 

Apriatni Endang 

Prihatini (2016) 

Budaya 

organisasi, 

lingkungan kerja 

dan kinerja 

karyawan 

Penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini 

menggunakan metode 

kuantitatif. Hasil dari 

penelitian ini bahwa 

variabel budaya organisasi 

dan lingkungan kerja 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan. 

11. Rara Saraswati 

(2015) 

Pengawasan, 

lingkungan kerja 

dan kinerja 

karyawan 

Penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini 

menggunakan metode 

kuantitatif. Hasil dari 

penelitian ini bahwa 

variabel pengawasan dan 
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lingkungan kerja 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan. 

12. Nova Syafira 

(2017) 

Disiplin kerja dan 

kinerja karyawan  

Penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini 

menggunakan metode 

kuantitatif. Hasil dari 

penelitian ini bahwa 

variabel disiplin kerja 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan. 

13. Virgiyanti & 

Bambang 

Swasto 

Sunuharyo 

(2018) 

Lingkungan kerja 

fisik, lingkungan 

kerja non fisik 

dan kinerja 

karyawan 

Penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini 

menggunakan metode 

kuantitatif. Hasil dari 

penelitian ini bahwa 

variabel lingkungan kerja 

fisik dan lingkungan kerja 

non fisk berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

14. Ilham Arizal, 

Sutopo & 

Anggraeni 

Rahmasari 

(2017) 

Komunikasi, 

disiplin, 

pengawasan dan 

kinerja karyawan 

Penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini 

menggunakan metode 

kuantitatif. Hasil dari 

penelitian ini bahwa 

variabel komunikasi, 

disiplin dan pengawasan 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan. 

15. Benny Usman, 

Yuliana & 

Pasaribu (2018) 

Lingkungan kerja 

non fisik, disiplin 

kerja dan kinerja 

karyawan 

Penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini 

menggunakan metode 

kuantitatif. Hasil dari 

penelitian ini bahwa 

variabel lingkungan kerja 

non fisik dan disiplin 

kerja berpengauh 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 
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16. Arga Dwi 

Kusuma, 

Bambang 

Swasto 

Sunuharjo & 

Mohammad 

Iqbal (2018) 

Lingkungan kerja 

fisik, lingkungan 

kerja non fisik, 

kepuasan kerja 

dan kinerja 

karyawan 

Penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini 

menggunakan metode 

kuantitatif. Hasil dari 

penelitian ini bahwa 

variabel lingkungan kerja 

fisik dan lingkungan kerja 

non fisik berpengaruh 

signifikan terhadap 

kepuasan kerja dan 

kinerja karyawan. 

17. Indra Setyawan 

& Andy Dwi 

Bayu Bawono 

(2017) 

Motivasi, stres 

kerja, lingkungan 

kerja fisik, 

lingkungan kerja 

non fisik dan 

kinerja karyawan 

Penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini 

menggunakan metode 

kuantitatif. Hasil dari 

penelitian ini bahwa 

variabel motivasi dan 

lingkungan kerja non fisik 

berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan dan 

variabel stres kerja dan 

lingkungan kerja fisik 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

18. Benny Setyadi, 

Hamidah Hayati 

Utami & 

Gunawan Eko 

Nurtjahjono 

(2015) 

Lingkungan kerja 

fisik, lingkungan 

kerja non fisik, 

motivasi kerja 

dan kinerja 

karyawan 

Penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini 

menggunakan metode 

kuantitatif. Hasil dari 

penelitian ini bahwa 

variabel lingkungan kerja 

fisik dan non fisik 

berpngaruh signifikan 

terhadap motivasi kerja 

dan kinerja karyawan. 

19 Yacinda 

Chresstela 

Prasidya 

Norianggono, 

Djamur Hamid 

& Ika Ruhana 

(2014) 

Lingkungan kerja 

fisik, lingkungan 

kerja non fisik 

dan kinerja 

karyawan 

Penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini 

menggunakan metode 

kuantitatif. Hasil dari 

penelitian ini bahwa 

variabel lingkungan kerja 

fisik dan non fisik 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja 
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karyawan. 

20. Indah Sri 

Kumala Dewi, 

Harlen & 

Jumiati Sasmita 

(2015) 

Budaya 

organisasi, 

pengawasan dan 

kinerja karyawan 

Penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini 

menggunakan metode 

kuantitatif. Hasil dari 

penelitian ini bahwa 

variabel budaya organisasi 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan dan 

pengawasan tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan. 

21. Sekar W. Putri, 

Rodhiyah & 

Hari Susanta 

Nugraha (2015) 

Lingkungan kerja 

fisik, stres kerja, 

disiplin kerja dan 

kinerja karyawan 

Penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini 

menggunakan metode 

kuantitatif. Hasil dari 

penelitian ini bahwa 

variabel lingkungan kerja 

fisik, stres kerja dan 

disiplin kerja 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan. 

22. Ahmad Firman 

Hakim (2018) 

Kepemimpinan, 

lingkungan kerja 

fisik, kepuasan 

kerja dan kinerja 

karyawan 

Penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini 

menggunakan metode 

kuantitatif. Hasil dari 

penelitian ini bahwa 

variabel lingkungan kerja 

fisik berpengaruh 

signifikan terhadap 

kepuasan kerja dan 

kinerja karyawan serta 

kepemimpinan tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan kerja 

dan kinerja karyawan. 

23. Tuti Hartati, 

Jumiati Sasmita 

& Rovanita 

Rama (2017) 

Semangat kerja, 

disiplin kerja, 

pengawasan dan 

kinerja karyawan 

Penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini 

menggunakan metode 

kuantitatif. Hasil dari 

penelitian ini bahwa 
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variabel semangat kerja, 

disiplin kerja dan 

pengawasan berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

24. Elly Nielwaty, 

Prihati & 

Sulaiman Zuhdi 

(2017) 

Pengawasan dan 

kinerja karyawan 

Penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini 

menggunakan metode 

kuantitatif. Hasil dari 

penelitian ini bahwa 

variabel pengawasan 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan. 

25. Ike Susanti 

(2017) 

Disiplin kerja, 

pengawasan, 

motivasi dan 

kinerja karyawan 

Penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini 

menggunakan metode 

kuantitatif. Hasil dari 

penelitian ini bahwa 

variabel disiplin kerja, 

pengawasan dan motivasi 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan. 

26. Nina Fitriana & 

Agustina M 

(2015) 

Disiplin kerja, 

pengawasan dan 

kienrja karyawan 

Penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini 

menggunakan metode 

kuantitatif. Hasil dari 

penelitian ini bahwa 

variabel disiplin kerja dan 

pengawasan berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

27. Wanastyo 

Febrianto 

Hartono & Jopie 

Jorie Rotinsulu 

(2015) 

Gaya 

kepemimpinan, 

komunikasi, 

pembagian kerja 

dan kinerja 

karyawan 

Penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini 

menggunakan metode 

kuantitatif. Hasil dari 

penelitian ini bahwa 

variabel gaya 

kepemimpinan, 

komunikasi dan 

pembagian kerja 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja 
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karyawan. 

28. Eka Yulianti 

(2017) 

Komunikasi, 

konflik, 

komitmen 

organisasi dan 

kinerja karyawan 

Penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini 

menggunakan metode 

kuantitatif. Hasil dari 

penelitian ini bahwa 

variabel komunikasi dan 

konflik berpengaruh 

signifikan terhadap 

komitmen organisasi dan 

kinerja karyawan. 

. Nabi, Foysol & 

Adnan (2017) 

Business 

communication, 

employee 

performances and 

job stisfaction 

In this study four key 

indicators of effective 

communication such as 

empathy, openness, support 

and social skills and its 

realition to indicators of job 

satisfaction and job 

motivation are discussed. In 

organizations, due to 

changes in employees 

needs, environment should 

be provided that is 

stimulating and satisfying 

much more than just 

physiological and safety 

needs. 

Sumber : Diolah sendiri (2018) 

C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu penelitian ini 

menggunakan variabel bebas (independen) yaitu pengawasan, komunikasi, 

lingkungan kerja fisik dan non fisik. Sedangkan variabel terikatnya 

(dependen) yaitu kinerja karyawan. Berdasarkan hubungan atar variabel 

diatas dapat diketahui pengaruh variabel pengawasan, komunikasi, 

lingkungan kerja fisik dan non fisik terhadap kinerja karyawan sebagai 

berikut : 
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1. Pengaruh Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan 

Organisasi sangat memerlukan pengawasan untuk menjamin 

tercapainya tujuan, sehingga tugas manajer adalah menemukan 

keseimbangan antara pengawasan organisasi dan kebebasan pribadi, 

apabila fungsi pengawasan berjalan dengan baik maka akan 

mempengaruhi kinerja karyawan guna mencapai tujuan perusahaan 

(Handoko, 2011:367). 

Hasil penelitian yang dilakukan Surani dkk, (2014), Benawan dkk 

(2018) dan Saraswati (2015) menunjukkan bahwa pengawasan 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. 

2. Pengaruh Komunikasi terhadap Kinerja Karyawan 

Aspek yang harus diperhatikan dan dikembangkan agar kinerja 

karyawan meningkat adalah komunikasi. Komunikasi terjadi setidak-

tidaknya satu orang menduduki suatu jabatan dengan satu orang 

bawahan. Di dalam komunikasi tentunya banyak terjadi proses transaksi 

penafsiran pesan diantara individu pada saat yang sama dan memiliki 

jenis hubungan yang berlainan yang berdampak pada peningkatan kinerja 

karyawan Satriowati dkk, (2016). 

Hasil penelitian yang dilakukan Satriowati dkk, (2016) dan Azwar 

(2016) menunjukkan bahwa komunikasi berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

3. Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik terhadap Kinerja Karyawan 

Menurut Sedarmayanti (2009:40) lingkungan kerja adalah 

keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan 

sekitarnya dimana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan 
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kerjanya baik perseorangan maupun kelompok. Jadi, lingkungan kerja 

adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan dimana seseorang bekerja 

baik individu maupun kelompok. 

Sedarmayanti (2011:26) menyatakan bahwa secara garis besar 

lingkungan kerja terbagi menjadi dua kategori yakni lingkungan kerja 

fisik dan lingkungan kerja non fisik. Lingkungan kerja fisik adalah semua 

keadaan berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja yang 

mempengaruhi pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung 

(Sedarmayanti, 2011:26). 

Hasil penelitian yang dilakukan Gunawar dkk, (2016), Hamdiyah 

dkk, (2016), Sidanti  (2015) dan Baiquni dkk, (2016) menunjukkan 

bahwa lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

4. Pengaruh Lingkungan Kerja Non Fisik terhadap Kinerja Karyawan 

Manulang (2008:24) lingkungan kerja adalah suatu kondisi, situasi 

dan keadaan yang dapat menimbulkan semangat kerja yang tinggi dalam 

pencapaian kinerja yang diharapkan. Jadi dapat disimpulkan lingkungan 

kerja adalah keadaan situasi dan kondisi yang dapat menimbulkan 

semangat kerja karyawan yang tinggi untuk pencapaian kinerja yang 

diharapkan. 

Sedarmayanti (2011:26) menyatakan bahwa secara garis besar 

lingkungan kerja terbagi menjadi dua kategori yakni lingkungan kerja fisik 

dan lingkungan kerja non fisik. Lingkungan kerja non fisik adalah semua 
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keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik 

hubungan dengan atasan maupun hubungan sesama rekan kerja maupun 

hubungan dengan bawahan. Semangat kerja karyawan sangat dipengaruhi 

oleh keadaan lingkungan kerja non fisik, misalnya hubungan dengan 

sesama karyawan lain dan dengan pemimpinnya. 

Hasil penelitian yang dilakukan Gunawar dkk, (2016), Hamdiyah 

dkk, (2016), Sidanti (2015) dan Baiquni dkk, (2016) menunjukkan bahwa 

lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Pengaruh variabel independen dengan variabel dependen dapat 

dijadikan sebuah kerangka pemikiran untuk penelitian. Kerangka 

pemikiran yang diajukan dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada 

hasil telah teoritis seperti yang telah diuraikan diatas. Dari uraian diatas 

dapat diajukan model kerangka pemikiran sebagai berikut : 
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      H2 

 

      H5     

  

      H3     

        

 

      H4      

        

Gambar 2.3 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

 Keterangan garis : 

 : Hubungan secara parsial 

 : Hubungan secara simultan 

 

 

Kinerja Karyawan 

(Y) 

 

Pengawasan 

(X1) 

Komunikasi 

(X2) 

Lingkungan Kerja 
Fisik 

(X3) 

Lingkungan Kerja 

Non Fisik 

(X4) 

Pengaruh Pengawasan, Komunikasi... Atik Wulandari, FEB UMP, 2019



46 

 

D. Hipotesis  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H1 : Pengawasan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

H2 : Komunikasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

H3 : Lingkungan kerja fisik secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

H4 : Lingkungan kerja non fisik secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

H5 : Pengawasan, komunikasi, lingkungan kerja fisik dan non fisik 

berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan. 
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