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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Kinerja Karyawan 

a. Pengertian Kinerja 

Konsep kinerja merupakan singkatan dari kinetika energy kerja 

yang padanannya dalam bahasa inggris performance sering di 

Indonesiakan sebagai performa. Kinerja adalah keluaran yang 

dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan 

atau suatu profesi dalam waktu tertentu. Pekerjaan adalah aktivitas 

menyelesaikan sesuatu atau membuat sesuatu yang hanya memerlukan 

tenaga dan ketrampilan tertentu seperti yang dilakukan oleh pekerja 

kasar atau blue collar worker (Wirawan, 2009). 

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Saraswati, (2015) 

mendefinisikan kinerja adalah hasil yang diperoleh atas pelaksanaan 

suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk 

mencapai suatu sasaran organisasi dalam kurun waktu tertentu dengan 

cara yang benar. Menurut Siagian (2002:166) Kinerja merupakan suatu 

keadaan yang menunjukan kemampuan seorang karyawan dalam 

menjalankan tugas sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh 

organisasi kepada karyawan. Menurut Mangkunegara, (2005:9) Kinerja 

adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya.  

8 
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Berdasarkan pendapat dari para ahli maka peneliti menyimpulkan 

kinerja adalah suatu kegiatan keluaran karyawan PT. PTI yang 

dilakukan untuk perusahaan dengan standar yang ditetapkan perusahaan 

dan dalam kurun waktu tertentu dengan kualitas yang maksimal. 

b. Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja (performance appraisal) adalah sistem formal 

untuk menilai dan mengevaluasi kinerja tugas individu atau tim. 

Penilaian kinerja merupakan faktor penting untuk suksesnya 

manajemen kinerja. Meskipun penilaian kinerja hanyalahsalah satu 

unsur manajemen kinerja, system tersebut penting karena mncerminkan 

secara langsung rencana strategik organisasi. Meskipun evaluasi atas 

kinerja tim penting seiring keberadaan tim-tim dalam suatu organisasi, 

focus penilaian kinerja pada sebagian perusahaan tetap pada karyawan 

individual. Lepas dari penekanan tersebut, sistem penilaian yang efektif 

akan mengevaluasi prestasi dan menginisiasi rencana-rencana unuk 

pengembangan, tujuandan sasaran (Mondy, 2008). 

Penilaian kinerja seringkali menjadi aktivitas yang tidak disukai 

dan negatif serta dianggap tidak memerlukan keahlian.Penilaian kinerja 

memiliki banyak kegunaan sementara perbaikan hasil dan efisiensi 

semakin penting dalam persaingan pasaryang semakin mengglobal 

dewasa ini. Dengan demikian, mengabaikan satu-satunya program 

dengan kinerja pada namanya dan para karyawan sebagai fokusnya 

akan tampak sebagai reaksi berlebihan yang buruk. Pada puncak 
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pertimbangan-pertimbangan tersebut, para manajer harus memberi 

perhatian pada konseuensi-konsekuensi hukum. Mengembangkan 

sistem penilaian kinerja yang efektif telah dan akan terus menjadi 

prioritas tinggi bagi manajemen. Penilaian kinerja bukanlah tujuan itu 

sendiri, namun lebih ebagai alat untuk mempengaruhi kinerja (Mondy, 

2008). 

c. Penggunaan Penilaian Kinerja 

Bagi banyak organisasi, tujuan utama sistem penilaian adalah 

untuk memperbaiki kinerja individu dan organisasi. Masalah potensial 

penilaian kinerja, dan mungkin penyebab banyaknya ketidakpuasan, 

adalah terlalu banyak berharap pada suat rencana penilaian (Mondy, 

2008). 

1) Perencanaan Sumber Daya Manusia 

Dalam menilai sumber daya manusia perusahaan, data haru 

stersedia untuk mengidentifikasi mereka yang memiliki potensi 

untuk dipromosikan. Melalui penilaian kinerja bisa ditemukan 

bahwa terdapat kekurangan jumlah karyawan yang siap untuk 

memasuki manajemen. Rencana-rencana dapat disusun dengan 

penekanan lebih besar pada pengembangan manajemen. Rencana 

suksesi manajemen adalah perhatian pokok seua perusahaan. Sistem 

penilaian yang dirancang dengan baik akan memberikan sebuah 

profil kekuatan dan kelemahan sumber daya manusia perusahaan 

untuk mendukung upaya tersebut (Mondy, 2008). 
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2) Perekrutan dan Seleksi 

Nilai-nilai hasil evaluasi kinerja bisa membantu dalam 

memprediksi kinerja para pelamar kerja. Sebagai contoh, bisa 

ditentukan bahwa para manajer perusahan yang sukses (diidentifikasi 

melalui evaluasi kinerja) menampilkan perilaku-perilaku tertentu 

ketika menjalankan tugas-tugas pokok. Data-data tersebut kemudian 

bisa menjadi tolok ukur untuk mengevaluasi respons-respons yang 

diberikan pelamar melalui wawancara keperilakuan. Di samping itu, 

dlam memvalidasi tes-tes seleksi, nilai-nilai karyawan bisa 

digunakan sebagai variabel terhadap mana skor-skor tes 

dibandingkan. Dalam hal ini, penetuan validitas tes seleksi akan 

bergantung pada ketepatan hasil penilaian (Mondy, 2008). 

3) Pelatihan dan Pengembangan 

Pelatihan kinerja harus mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan 

spesifik seorang karyawan akan penilaian dan pengembangan. Jika 

suatu perusahaan menemukan bahwa sejumlah penyelia lini pertama 

memiliki kesulitan dalam melkasanakan tindakan disipliner, sesi-sesi 

pelatihan yang berfokus pada masalah tersebut mungkin akan 

berguna. Dengan mengidentifikasi kekurangan-kekeurangan yang 

secara negatif mempengaruhi kinerja, program pelatihan dan 

pengembangan dapat dikembangkan sehingga memungkinkan orang-

orang untuk membangun kekuatan dan meminimalkan kekurangan 

mereka. Suatu sistem penilaian tidak menjamin adanya para 

karyawan yang dilatih dan dikembangkan secara tepat. Namun, 
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penentuan kebutuhan-kebutuhan pelatihan dan pengembangan akan 

lebih tepat jika data penilaian ada (Mondy, 2008). 

4) Perencanaan dan Pengembangan Karir 

Perencanaan dan pengembangan karir bisa dilihat dari sudut 

pandang individual atau organisasional. Dalam keduanya,  data 

penilaian kinerja penting dalam menilai kekuatan-kekuatan dan 

kelemahan-kelemahan karayawan serta dalam menentukan potensi 

seseorang. para manajer bisa menggunakan informasi tersebut untuk 

memberikan konsultasi kepada para bawahan dan membantu mereka 

mengembangkan dan mengimplementasikan rencana karir mereka 

(Mondy, 2008). 

5) Program Kompensasi 

Hasil-hasil penilaian kinerja memberikan sebuah dasar untuk 

keputusan-keputusan rasional yang berkenaan dengan penyesuaian 

bayaran. Sebagian besar manajer yakin bahwa anda harus memberi 

imbalan atas kinerja pekerjaan yang luar biasa secara nyata dengan 

kenaikan bayaran. Memberi imbalan terhadap perilaku-perilaku yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi adalah jantung 

dari perencanaan stratejik perusahaan. Untuk mendorong kinerja 

yang baik, perusahaan harus merancang dan mengimplementasikan 

sistem penilaian kinerja yang handal dan kemudian memberi 

imbalan yang layak bagi para karyawan dan tim yang paling 

produktif. Hal ini sangat penting, karena menurut studi baru-baru ini, 

2 dari 3 perushaan menggunakan penilaian kinerja untuk 
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menentukan kenaikan bayaran, dan hampir separuhnya 

menggunakannya untuk menghitung bonus (Mondy, 2008). 

6) Hubungan Kekaryawanan Internal 

Data penilaian kinerja juga sering digunakan untuk membuat 

keputusan-keputusan di beberapa bidang hubungan kekaryawanan 

internal, mencakup promosi, demosi, pemberhentian, pemutusan 

hubungan kerja, dan transfer. Sebagai contoh, kinerja karyawan 

dalam suatu pekerjaan mungkin berguna dalam menentukan 

kemampuannya untuk menjalan pekerjaan lainnya pada level yang 

sama, sebagaimana diperlukan dalam pertimbangan transfer. Ketika 

level kinerja tidak dapat diterima, demosi atau mungkin 

pemberhentian mungkin tepat. Ketika para karyawan bekerja 

dibawah kesepakatan kerja, senioritas biasanya menjadi dasar untuk 

melakukan pemutusan hubungan kerja. Namun, ketika manajemen 

memiliki fleksibilitas lebih besar, catatan kinerja seorang karyawan 

umumnya menjadi kriteria yang lebih relevan (Mondy, 2008). 

7) Penilaian Potensi Karyawan 

Sejumlah perusahaan mencoba menilaipotensi karyawannya 

sembari menilai kinerja karyawannya. Meskipun perilkau masa lalu 

mungkin merupakan prediksi yang terbaik atas perilaku masa yang 

akan datang, kinerja karyawan masa lalu dalam suatu pekerjaan tidak 

dapat dipakai sebagai indikator yang kaurat mengenai kinerja  masa 

yang akan datang pada level yang tinggi atau posisi yang berbeda 

(Mondy, 2008). 
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d. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja 

Menurut Mangkunegara (2017:67) ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan (ability) 

dan faktor motivasi (motivation) adalah sebagai berikut : 

1) Faktor kemampuan 

Secara psikologis, kemampuan (ability) pegawai terdiri dari 

kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge + 

skill). Artinya, pegawai yang memiliki IQ diatas rata-rata (IQ 110-

120) dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya yang 

terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari maka ia akan 

lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, 

pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan 

keahliannya (the right man in the right place, the right man on the 

right job). 

2) Faktor motivasi 

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai 

dalam menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi merupakan 

kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk 

mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja). Sikap mental merupakan 

kondisi mental yang mendorong diri pegawai untuk berubah 

mencapai prestasi kerja secara maksimal. Sikap metal seorang 

pegawai harus sikap mental yang siap secara psikofisik (siap secara 

mental mental, fisik, tujuan, dan situasi). Artinya, seorang pegawai 
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harus siap mental, mampu secara fisk, memahami tujuan utama dan 

target kerja yang akan dicapai, mampu memanfaatkan, dan 

menciptakan situasi kerja. 

e. Indikator Kinerja 

Menurut Hartanto (2014) indicator kinerja yaitu sebagai berikut : 

1) Kualitas. Kualitas merupakan tingkatan dimana hasil akhir yang 

dicapai mendekati sempurna dalam arti memenuhi tujuan yang 

diharapkan oleh perusahaan.  

2) Kuantitas. Kuantitas adalah jumlah yang dihasilkan yang 

dinyatakan dalam istilah sejumlah unit kerja ataupun merupakan 

jumlah siklus aktivitas yang dihasilkan.  

3) Ketepatan waktu. Tingkat aktivitas di selesaikannya pekerjaan 

tersebut pada waktu awal yang diinginkan. 

4) Efektifitas. Efektifitas merupakan tingkat pengetahuan sumber daya 

organisasi dimana dengan maksud menaikkan keuntungan. 

5) Kemandirian. Karyawan dapat melakukan fungsi kerjanya tanpa 

meminta bantuan dari orang lain.  

6) Komitmen Komitmen berarti bahwa karyawan mempunyai 

tanggung jawab penuh terhadap pekerjaannya. 

2. Pengawasan 

Pengawasan dalam suatu perusahaan sangat penting untuk 

diperhatikan manajemen. Meskipun pengawasan kerja tidak melaksanakan 

proses produksi dalam suatu perusahaan,namun pengawasan mempunyai 
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pengaruh lansung terhadap para karyawan yang melaksanakan proses 

produksi tersebut. Saraswati (2015) menyatakan pengawasan adalah 

keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna 

menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Benawan, dkk (2018) Pengawasan 

merupakan sebuah proses di dalam menetapkan ukuran dari kinerja dan 

juga pengambilan tindakan yang dapat mendukung dalam pencapaian hasil 

yang diharapkan agar sesuai dengan kinerja yang sudah ditetapkan.  Serta 

Benawan dkk, (2018) Pengawasan merupakan sebuah proses di dalam 

menetapkan ukuran dari kinerja dan juga pengambilan tindakan yang dapat 

mendukung dalam pencapaian hasil yang diharapkan agar sesuai dengan 

kinerja yang sudah ditetapkan.  

Berdasarkan pendapat dari para ahli maka peneliti menyimpulkan 

pengawasan adalah sebuah proses pengamatan kegiatan operasional PT. 

PTI  untuk menetapkan ukuran atau  tindakan suatu kinerja pekerjaan yang 

dilakukan oleh atasan guna mendapatkan hasil yang maksimal. 

Indikator-indikator pengawasan menurut Rizal (2010) adalah sebagai 

berikut : 

a. Standar pekerjaan yaitu untuk menilai penjelasan standar pekerjaan, 

kesesuaia standar dan kejelasan standar pekerjaan.  

b.  Kegiatan supervise yaitu untuk menilai pengamatan ke tempat kerja, 

kesesuaian pekerjaan dan meminta hasil pekerjaan.  

c.  Pembandingan yaitu untuk menilai pelaksanaan kegiatan penilaian, 

pembandingan hasil & standar dan pembandingan pekerjaan.   
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d. Tindakan perbaikan yaitu untuk menilai koreksi kesalahan pekerjaan, 

koreksi membantu pekerjaan dan manfaat koreksi bagi karyawan. 

3. Pelatihan 

a. Definisi Pelatihan 

Pelatihan merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang guna 

memberi pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan para 

pembelajar untuk dapat melaksanakan pekerjaan mereka pada saat ini, 

Mondy (2010). Menurut Siagian (2008) mendefinisikan pelatihan 

adalah Proses belajar mengajar dengan menggunakan teknik dan 

metoda tertentu secara konsepsional dapat dikatakan bahwa latihan 

dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan kerja 

seseorang atau sekelompok orang.menurut Mangkunegara (2008) 

mengemukakan bahwa pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka 

pendek yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisirdi 

mana pegawai non-managerial memepelajari pengetahuan dan 

ketrampilan teknis dalam tujuan terbatas.  

Dalam sebuah perusahaan, training yang dilaksanakan merujuk 

pada perolehan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi, sebagai 

hasil dari pengajaran keterampilan dan kejujuran yang disertai praktik 

nyata sehubungan dnegna pengetahuan tertentu yang bermanfaat bagi 

kinerja seseorang dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya. 

Dengan adanya training maka profesionalitas bisa terjaga dan kinerja 

karyawan juga bisa lebih meningkat kualitasnya (Murtie, 2012). 
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Berdasarkan pendapat dari para ahli maka peneliti menyimpulkan 

penelitian adalah segala aktivitas untuk pengetahuan yang dapat 

memperbaiki sikap, tingkah laku dan keterampilan karyawan PT. PTI 

yang biasanya dilakukan dalam jangka waktu pendek. 

b. Metode Training 

1) On The Job Training,  berlangsung dalam situasi kerja normal, 

dengan menggunakan alat yang sebenarnya, peralatan, dokumen, 

atau bahan yang akan digunakan oleh trainer. Dalam hal ini, 

biasanya dilakukan oleh jajaran MSDM yang dibantu divisi-divisi 

lain lain terkait dengan tugas masing-masing.  

2) Off The Job Training, Biasanya, training tersebut dilakukan tidak 

berkenaan dengan pekerjaan, tapi menyiratkan bahwa dalam 

training tersebut seorang karyawan malah dijauhkan dari rutinitas 

kerja, dengan harapan ada pelepasan kejenuhan untuk kemudian 

mereka lebih berkonsentrasi lagi terhadap pekerjaan setelah 

melewati training tersebut. 

c. Indikator pelatihan  

Indikator-indikator yang mempengaruhi pelatihan menurut Rivai & 

Sagala, 2014 adalah sebagai berikut : 

1. Kesesuaian materi pelatihan 

Kesesuaian materi dengan keterampilan kerja, kesesuaian 

materi dengan tingkat pendidikan, kesesuaian materi dengan 

penunjang penyelesaian masalah dalam pekerjaan. 
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2. Fasilitas Pelatihan 

Fasilitas kelengkapan materi pelatihan. 

3. Tenaga pengajar 

Kualifikasi instruktur memadai, memotivasi peserta, 

4. Waktu pelatihan 

Kesesuaian waktu pelatihan dengan kebutuhan pekerjaan. 

4. Disiplin 

a. Definisi disiplin kerja 

Menurut Edy Sutrisnio (2009) disiplin adalah sikap kesediaan 

kerelaan seseorang untuk mematuhi dan mentaati norma-norma 

peraturan yang berlaku di sekitarnya. Menurut Siagian, (2013:305) 

disiplin adalah suatu bentuk pelatihan yang berusaha memperbaiki dan 

membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku sehingga para pegawai 

tersebut secara sukarela berusaha bekerja kooperatif dengan para 

pegawai yang lain serta meningkatkan prestasi kerja. Dengan perkataan 

lain, pendisiplinan pegawai adalah suatu bentuk pelatihan yang 

berusaha memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku 

karyawan sehingga para karyawan tersebut secara sukarela berusaha 

bekerja secara kooperatif dengan para karyawan yang lain serta 

meningkatkan prestasi kerjanya. 

Berdasarkan pendapat dari para ahli maka peneliti menyimpulkan 

Disiplin kerja adalah  kerelaan karyawan PT. PTI dalam mematuhi 

norma-norma dan peraturan perusahaan agar karyawan bisa 

memperbaiki perilaku sehingga target perusahaan tercapai. 
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b. Pendekatan Disiplin Kerja 

Menurut Mangkunegara (2017:130) ada tiga pendekatan disiplin, 

yaitu : 

1) Pendekatan disiplin modern yaitu mempertemukan sejumlah 

keperluan atau kebutuhan baru diluar hukuman. Pendekatan ini 

berasumsi : 

a. Disiplin modern merupakan suatu cara menghindarkan bentuk 

hukuman secara fisik. 

b. Melindubgi tuduhan yang benar untuk diteruskan pada proses 

hokum yang berlaku. 

c. Keputusan-keputusan yang semaunya terhadap kesalahan atau 

prasangka harus diperbaiki dengan mengadakan proses 

penyuluhan dengan mendapatkan fakta-fakta. 

d. Melakukan protes terhadap keputusan yang berat sebelah pihak 

terhadap kasus disiplin. 

2) Pendekatan disiplin dengan tradisi yaitu pendekatan disiplin 

dengan cara memberikan hukuman. Pendekatan ini berasumsi : 

a. Disiplin dilakukan oleh atasan kepada bawahan, dan tidak 

pernah ada peninjauan kembali bila telah diputuskan. 

b. Disiplin adalah hukuman untuk pelanggaran, pelaksanaannya 

harus disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya. 

d. Pengaruh hukuman untuk memberikan pelajaran kepada 

pelanggar maupun kepada pegawai lainnya. 

e. Pemberian hukuman terhadap pegawai yang melanggar kedua 

kalinya harus diberi hkuman yang lebih berat. 

 
Pengaruh Pengawasan, Pelatihan...Budi Setiawan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Ump, 2019 



 
 

21 

 

3) Pendekatan disiplin bertujuan, berasumsi bahwa : 

a. Disiplin kerja harus dapatditerima dan dipahami oleh semua 

pegawai. 

b. Disiplin bukanlah suatu hukuman, tetapi merupakan 

pembentukan perilaku 

c. Disiplin ditujukan untuk perubahan perilaku yang lebih baik. 

d. Disiplin pegawai bertujuan agar pegawai bertanggung jawab 

terhadap perbuatannya. 

Sesuai dengan pendekatan diatas, di PT Plastikatama 

Teknologi Industri menggunakan pendekatan disiplin modern, 

karena jika karyawan  melanggar tidak akan dipukul tetapi dikasih 

sanksi yang sesuai dengan peraturan organisasi yang berlaku, tetapi 

jika karyawani melakukan kesalahan yang fatal maka akan segera 

diserahkan kepada pihak yang berwajib, kemudian dilanjutkan 

dengan penyelidikan oleh pihak-pihak berwajib sampai penuntutan 

dan penyelesaian dikantor hakim.  

c. Indikator Disiplin Kerja 

Menurut  Hasibuan (2016) indikator disiplin kerja yaitu : 

1) Tujuan dan Kemampuan 

2) Teladan pimpinan 

3) Balas jasa 

4) Keadilan 

5) Waskat (pengawasan melekat) 

6) Sanksi hukuman 
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7) Ketegasan 

8) Hubungan Kemanusiaan 

5. Lingkungan Kerja 

a. Definisi Lingkungan Kerja 

Menurut Sedamaryati (2009) mendefinisikan lingkungan kerja 

adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan 

sekitarnya di mana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta 

pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan maupun sebagai 

kelompok 

 Menurut Sedarmayanti (2001) menyatakan bahwa garis besar, 

jenis lingkungan kerja terbagi menjadi 2 yaitu : 

- Lingkungan kerja fisik adalah semua kedaan berbentuk fisik yang 

terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan 

baik secara langsung maupun secara tidak langsung. 

- Lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang 

berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan 

maupun hubungan sesama rekan kerja, ataupun hubungan dengan 

bawahan. 

Berdasarkan pendapat dari para ahli maka peneliti 

menyimpulkan lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada 

disekitar pekerja dimana dapat memberikan pengaruh psikologis 

maupun fisik dan lingkungan kerja dibagi menjadi dua yaitu 

lingkungan kerja fisik dan non fisik.  
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a. Indikator lingkungan kerja 

Indikator lingkungan kerja menurut Schermenharn (2003) 

antara lain : 

1) Pewarnaan 

Masalah warna dapat berpengaruh terhadap karyawan 

didalam melaksanakan pekerjaan, akan tetapi banyak perusahaan 

yang kurang memperhatikan masalah warna. Dengan demikian 

pengaturan hendaknya memberi manfaat, dalam arti dapat 

meningkatkan semangat kerja karyawan. Kombinasi warna yang 

salah dapat menimbulkan rasa yang kurang menyenangkan bagi 

orang yang memandangnya.  

2) Kebersihan 

Di dalam suatu perusahaan hendaknya menjaga kebersihan 

lingkungan, sebab kebersihan lingkungan dapat mempengaruhi 

kesehatan jiwa seseorang. Adanya lingkungan yang bersih 

karyawan akan merasa senang sehingga semangat kerja karyawan 

akan meningkat. 

3) Penerangan 

Penerangan tempat kerja yang cukup sangat membantu 

berhasilnya kegiatan-kegiatan operasional perusahaan. Atas dasar 

hal tersebut di atas maka, pemeliharaan sistem penerangan ini 

sangat diperlukan di dalam suatu perusahaan,  
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4) Keamanan 

Suatu perusahaan semestinya terus berusaha untuk 

menciptakan dan mempertahankan suatu keadaan dan suasana 

aman tersebut dapat dirasakan oleh karyawan agar karyawan 

tersebut tidak merasa terganggu dalam melaksanakan 

pekerjaannya. Dan pekerjaan yang diberikan kepada karyawan 

merasa senang dan betah bekerja. 

5) Kebisingan 

Bunyi bising sangat diperhatikan, dengan terganggunya 

seseorang atau karyawan didalam melaksanakan pekerjaan 

mengakibatkan pekerjaan tersebut salah sehingga jumlah dan 

mutu barang yang dihasilkan menurun. Kemampuan perusahaan 

di dalam menyediakan dana untuk keperluan pengendalian suara 

bising tersebut, juga merupakan salah satu faktor yang 

menentukan pilihan cara pengendalian suara bising dalam suatu 

perusahaan. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Penulis, Tahun Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Yudiningsih, dkk 

(2016) 

 

Pengaruh lingkungan 

kerja dan disiplin kerja 

terhadap kinerja 

pegawai 

Lingkungan kerja dan 

disiplin kerja 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kinerja pegawai 
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No Penulis, Tahun Judul Penelitian Hasil Penelitian 

2 Saraswati (2015) Pengaruh Pengawasan 

dan Lingkungan Kerja 

terhadap kinerja kinerja 

karyawan bagian 

pemasaran PT. 

Indofood Sukses 

Makmur Tbk. 

Pekanbaru 

Parsial: 

Pengawasan dan 

lingkungan kerja 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

 

Simultan : 

Pengawasan dan 

lingkungan kerja 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan. 

3 Benawan dkk (2018) Pengaruh Pengawasan, 

Akuntanbilitas, dan 

Transparansi Keuangan 

terhadap Kinerja 

Pegawai (Studi Kasus 

pada dinas perhubungan 

Kota Tidore 

Kepulauan) 

Pengawasan dan 

Transparansi keuangan 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

4 Kartikasari dan 

Djastuti (2017) 

Pengaruh Pelatihan dan 

Disiplin Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan 

dengan Kepuasan Kerja 

sebagai variable 

Intervening (Studi pada 

SPBE PT. Tunas Sejati 

Cilacap) 

Pengawasan dan 

Pelatihan berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan 

5 Sahangggamu dan 

Mandey (2014) 

 

Pengaruh Pelatihan 

Kerja, Motivasi, dan 

Disiplin Kerja terhadap 

kinerja karyawan pada 

PT. Bank Perkreditan 

Pelatihan kerja, 

Motivasi, danDisiplin 

kerja berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap kinerja 
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No Penulis, Tahun Judul Penelitian Hasil Penelitian 

 Rakyat,  karyawan 

6 Nelwan dkk,  (2017) Pengaruh Pelatihan, 

Disiplin dan Penilaian 

Prestasi Kerja terhadap 

kinerja Pegawai pada 

kantor Dinas Sosial 

Kota Manado 

Pelatihan, disiplin dan 

penilaian prestasi kerja 

secara simultan 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kinerja pegawai 

7 Arifiyah dan 

Sunaryo, (2017) 

Pengaruh Pelatihan 

Kerja, Disiplin Kerja 

Dan Pengawasan Kerja 

Terhadap Kinerja 

Karyawan 

Pelatihan Kerja, 

Disiplin Kerja Dan 

Pengawasan Kerja  

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

8 Sugriningsih dan 

Iskandar (2015) 

Pengaruh pelatihan dan 

motivasi kerja terhadap 

kinerja karyawan (Studi 

kasus karyawan staf PT. 

Bank XYZ Kota 

Bandung) 

Pelatihan dan motivasi 

kerja berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan 

9 Nizar dkk, (2015) Pengaruh Pelatihan 

Kerja Terhadap 

Kemampuan dan 

Kinerja Karyawan ( 

Perusahaan Daerah 

(PD) Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR) Bank 

Daerah Lamongan) 

Pelatihan kerja 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

10 Setiawan dan 

Saryono 

(2015) 

Pengaruh gaya 

kepemimpinan, 

motivasi, dan disip[lin 

kerja terhadap kinerja 

pegawai( studi pada 

keluarga berencana dan 

pemberdayaan 

perempuan kabupaten 

Disiplin kerja 

berpengaruh positif  

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 
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No Penulis, Tahun Judul Penelitian Hasil Penelitian 

garut) 

11 Sari (2015) Pengaruh disiplin kerja, 

komitmen organisasi, 

dan lingkungan kerja 

terhadap kinerja 

pegawai negeri sipil 

wilayah sungai Pemali 

–Juana 

Disiplin kerja, 

komitmen organisasi, 

dan lingkungan kerja 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kinerja pegawai 

12 Katiandagho dkk, 

(2014) 

Pengaruh Disiplin Kerja 

Kepemimpinan Dan 

Motivasi Terhadap 

Kinerja Pegawai Pada 

PT. Pln (Persero) 

Wilayah Suluttenggo 

Area Manado 

Parsial :  

Disiplin kerja dan 

kepemimpinan 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan.  

 

Simultan : 

Disiplin kerja dan 

kepemimpinan 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan. 

13 Kaltsum (2016) Pengaruh lingkungan 

kerja dan komitmen 

organisasi terhadap 

kinerja karyawan pada 

PT Perkebunan 

Nusantara V Pekanbaru 

(kasus pada karyawan 

bagian sdm) 

Parsial : 

Lingkungankerja secara 

parsial tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap karyawan 

 

Simultan : 

Lingkunan kerja dan 

komitmen organisasi 

berpengaruh dignifikan 
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No Penulis, Tahun Judul Penelitian Hasil Penelitian 

terhadap kinerja 

karyawan 

14 Triwibowo dan 

Zamora (2016) 

Pengaruh lingkungan 

kerja, disiplin kerja dan 

komitmen organisasi 

terhadap kinerja 

karyawan pada kantor 

pelayanan Grapari 

Telkomsel Cabang 

Batam 

Lingkunan kerja 

berpengaruh signifikan 

positif terhadap kinerja 

karyawan 

15 Sidanti (2015) Pengaru Lingkungan 

Kerja, Disiplin Kerja 

dan Motivasi Kerja 

terhadap Kinerja 

Pegawai Negri Sipil di 

Sekretariat DPRD 

Kabupaten Madiun 

Lingkungan kerja, 

disiplin kerja, motivasi 

secara simultan 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

16 Yuliana dkk, (2017) Pengaruh Lingkungan 

Kerja, Disiplin Kerja 

dan Kepuasan Kerja 

terhadap kinerja 

Karyawan BMT Taruna 

Sejahtera Ungaran 

Parsial : 

Lingkungan kerja 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan 

 

Simultan : 

lingkungan kerja, 

disiplin kerja, dan 

kepuasan kerja 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan 

17 

 

Tumillaar (2015) The effect of discipline, 

leadership, and 

motivation on employee 

Disiplin kerja, 

kepemimpinan, dan 

motivasi berpengaruh 
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No Penulis, Tahun Judul Penelitian Hasil Penelitian 

performance at Bpjs 

ketenagakerjaan Sulut  

 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

 

18 Idris (2018) The impact of education 

and training, work 

discipline and 

organizational culture 

on employee’s 

performance : The 

study of disaster 

management and fire 

Department in 

Palembang City , 

Indonesia 

Pendidikan dan 

pelatihan, disiplin kerja, 

dan budaya organisasi 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan 

  

C. Kerangka Pemikiran 

Berikut ini  adalah  beberapa penelitian yang menjadi pandangan 

penulis dalam menganalisi variabel pada suatu obyek penelitian. Penelitian 

tersebut menggambarkan adanya hubungan yang saling berkaitan sehingga 

dapat dikatakn suatu variabel yang mempengaruhi.  

1. Hubungan antara variabel pengawasan (X1) dengan variabel kinerja 

karyawan  (Y) 

Menurut Saraswati (2015) dengan judul penelitian pengaruh 

pengawasan dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan bagian 

pemasaran PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Pekanbaru. Hasil studi 

menunjukan bahwa pengawasan dan lingkungan kerja berpengaruh positif  

kinerja karyawan. 
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2. Hubungan antara variabel pelatihan(X2) dengan variabel kinerja 

karyawan  (Y) 

Menurut Kartikasari dan Djastuti (2017) dengan judul penelitian 

pengaruh pelatihan, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan dengan 

kepuasan kerja sebagai variabel intervening (studi pada SPBE PT. Tunas 

Sejati Cilacap). Hasil studi menunjukan bahwa pengawasan dan pelatihan 

berpengaruh positif  terhadap kinerja karyawan. 

3. Hubungan antara variabel disiplin (X3) dengan variabel kinerja 

karyawan  (Y) 

Menurut Sari (2015) dengan judul penelitian pengaruh disiplin 

kerja, komitmen organisasi dan lingkungan kerja, terhadap kinerja 

Pegawai Negeri Sipil wilayah Sungai Pemali-Juana.  Hasil studi 

menunjukan bahwa disiplin kerja, komitmen organisasi dan lingkungan 

kerja berpengaruh positif  terhadap kinerja karyawan. 

4. Hubungan antara variabel lingkungan kerja (X4) dengan variabel 

Kinerja Karyawan (Y) 

Menurut Sidanti (2015) dengan judul penelitian pengaruh 

lingkungan kerja , disiplin kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja 

karyawan BMT Taruna Sejahtera Ungaran Hasil studi menunjukan bahwa 

lingkungan kerja berpengaruh positif  terhadap kinerja karyawan. 

 Berikut ini  adalah  bagan  kerangka  pemikiran  dan  pola  pikir  

yang mendasari seluruh kegiatan penelitian yang dilakukan di PT. 

Plastikatama Teknologi Industri. Berdasarkan  apa  yang  sudah  diuraikan  
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dalam tinjauan pustaka, peneliti mempunyai kerangka logis yang dapat 

digunakan sebagai strategi dan pendekatan untuk memecahkan 

permasalahan dalam penelitian  ini. Diharapakan dengan strategi dan 

pendekatan ini  peneliti dapat menjawab masalah dalam penelitian, yaitu 

mengetahui pengaruh pengawasan, pelatihan, disiplin dan lingkungan 

kerja terhadap kinerja karyawan PT. Plastikatama Teknologi Industri. 

Secara sistematis hubungan  antara  variabel-variabel yang  diteliti  

digambarkan seperti berikut : 

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 

 

  

  

  

  

 

 

 

Keterangan :   

   :  hubungan secara parsial 

         :  hubungan secara simultan 

H1 (+) 

H5 (+) 

H3 (+) 

H4 (+) 

H2 (+) 

Pengawasan 

(X1) 

Pelatihan(X2) 

Disiplin (X3) 

Kinerja 

Karyawan (Y) 

Lingkungan 

Kerja(X4) 
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D. Hipotesis 

Atas dasar kerangka pemikiran yang telah yang telah dipaparkan 

gambar diatas, bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian yang akan 

dilakukan adalah mengacu pada sumber-sumber penelitian-penelitian 

terdahulu yang membuktikan adanya semua variabel independen yaitu 

pengawasan, pelatihan, disiplin, dan lingkungan kerja ada pengaruh secara 

positif signifikan terhadap variabel dependen yaitu kinerja karyawan. 

Hipotesis yang diajukan sebagai berikut : 

H1: Pengawasan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

H2: Pelatihan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

H3: Disiplin secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

H4: Lingkungan Kerja secara parsial berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

H5: Pengawasan, Pelatihan, Disiplin dan Lingkungan Kerja berpengaruh 

positif signifikan secara simultan terhadap kinerja karyawan. 
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