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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka dan Penelitian Terdahulu 

   2.1.1 Kinerja Karyawan 

 Karyawan merupakan unsur sumber daya manusia yang amat penting bagi 

perusahaan. Kinerja yang dicapai karyawan memberikan kontribusi terhadap 

keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. Apabila perusahaan mempunyai sumber 

daya manusia yang berkualitas maka kinerja yang dicapai perusahaan juga akan 

semakin meningkat. Dalam pelaksanaannya perusahaan memerlukan informasi 

tentang kinerja karyawan. Informasi tersebut bermanfaat untuk beberapa keperluan, 

misalnya untuk peningkatkan gaji, kebutuhan promosi, mutasi atau untuk melakukan 

pengendalian atas penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. (Chuzaimah 

2016) 

 Kinerja seorang karyawan merupakan hal yang bersifat individual, karena 

setiap karyawan mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda - beda dalam 

mengerjakan tugasnya. Pihak manajemen dapat mengukur karyawan atas unjuk 

kerjanyaberdasarkan kinerja dari masing - masing karyawan. Kinerja adalah sebuah 

aksi, bukan kejadian. Aksi kinerja itu sendiri terdiri dari banyak komponen dan bukan 

merupakan hasil yang dapat dilihat pada saat itu juga. Pada dasarnya kinerja 

merupakan sesuatu hal yang bersifat individual, karena setiap karyawan memiliki 

tingkat kemampuan yang berbeda dalam mengerjakan tugasnya. Kinerja tergantung 

pada kombinasi antara kemampuan, usaha, dan kesempatan yang diperoleh. Hal ini 

berarti bahwa kinerja merupakan hasil kerja karyawan dalam bekerja untuk periode. 

waktu tertentu dan penekanannya pada hasil kerja yang diselesaikan karyawan dalam 

periode waktu tertentu. Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil 

atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kinerja adalah keluaran yang 

dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/04/metode-penilaian-pendekatan-dalam.html
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/04/metode-penilaian-pendekatan-dalam.html
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profesi dalam waktu tertentu. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. (Aurilea Potu 2015) Kinerja adalah hasil 

atau tingkat keberhasilan seseorang secara 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 telah 

disepakati bersama.  

 Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. Karyawan akan mampu mendapatkan kinerja yang maksimal 

jika mereka memiliki motif berprestasi tinggi. Motif berprestasi yang perlu dimiliki 

oleh karyawan dapat ditumbuhkan dari dalam diri sendiri dan dari lingkungan kerja. 

Motif berprestasi yang ditumbuhkan dari dalam diri sendiri akan membentuk suatu 

kekuatan diri dan jika lingkungan kerja turut menunjang maka pencapaian kinerja 

akan lebih mudah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu faktor individual, 

faktor psikologis dan faktor organisasi. (Mochamad Risqon 2012). 

2.1.2 Kemampuan kerja  

         Sumber Daya Manusia atau man power disingkat SDM merupakan kemampuan 

yang dimiliki setiap manusia. Kemampuan adalah daya pikir dan daya fisik yang 

dimiliki setiap individu yang diperoleh dari usaha (belajar dan pelatihan). Perilaku 

dan sifat ditentukan oleh keturunan dan lingkungan, sedangkan prestasi kerjanya 

dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Kemampuan adalah, suatu 

usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral 

karyawan ssuai dengan kebutuhan pekerjaan, jabatan melalui pendidikan dan latihan. 

 Menurut (Robbins dan Judge dalam muhammad risqon dan didik purwadi, 

2012)  Mengartikan kemampuan sebagai kapasitas individu untuk mengerjakan 

berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan Seorang individu pada dasarnya 

terdiri atas dua kelompok , yaitu intelektual dan fisik. Kemampuan Intelektual 

(intellectual ability) adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai 
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aktifitas mental – berfikir, menalar, dan memecahkan masalah. Seluruh kemampuan 

seorang individu pada hakekatnya tersusun dari dua perangkat faktor, yaitu 

kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan intelektual adalah 

kemampuan yang diperlukan untuk kegiatan mental. Misalnya tes IQ, dirancang 

untuk menentukan kemampuan intelektual umum seseorang. Tujuh dimensi yang 

membentuk kemampuan intelektual adalah kemahiran berhitung, pemahaman ferbal, 

kecakapan perseptual, penalaran induktif, visualisasi ruang dan ingatan memori. 

Pekerjaan berbeda-beda dalam tuntutannya bagi pemangku pekerjaan itu untuk 

menggunakan kemampuan intelektual mereka makin banyak tuntutan pemrosesan 

informasi dalalam suatu pekerjaan, makin banyak kecerdasan umum dan kemampuan 

verbal diperlukan untuk melakukan pekerjaan itu dengan sukses. 

Kemampuan intelektual memainkan peran yang lebih besar dalam pekerjaan-

pekerjaan rumit yang menuntut persyaratan pemrosesan informasi. Kemampuan fisik 

yang khusus memiliki makna penting untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang 

kurang menuntut keterampilan dan yang lebih terbakukan dengan sukses. Misalnya 

pekerjaan yang keberhasilannya menuntut stamina, kecekatan tangan, kekuatan 

tungkai, atau bakat-bakat serupa menuntut menejemen untuk mengenali kapabilitas 

fisik seorang karyawan. Terdapat sembilan kemampuan fisik dasar yang dilibatkan 

dalam melakukan tugas-tugas jasmani, yaitu kekuatan dinamis, kekuatan tubuh, 

kekuatan statis , kekuatan, keluwesan eksten, keluwesan dinamis, koordinasi tubuh, 

keseimbangan, dan stamina. Individu-individu berbeda dalam hal sejauh mana 

mempunyai tiap-tiap kemampuan tersebut. Skor yang tinggi pada satu kemampuan 

bukanlah jaminan skor yang tinggi pada kemampuan yang lain. Kemampuan 

intelektual atau fisik khusus yang diperlukan untuk kinerja yang memadai pada suatu 

pekerjaan, tergantung pada persyaratan yang diminta dari pekerjaan itu. Kemampuan 

menunjukkan potensi orang untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan. kemampuan 

seseorang merupakan perwujudan dari pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki. 

Oleh sebab itu, Karyawan yang memiliki kemampuan tinggi dapat menunjang 

tercapainya visi dan misi organisasi untuk segera maju dan berkembang pesat, guna 
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mengantisipasi kompetisi global. Kemampuan yang dimiliki seseorang akan 

membuatnya berbeda dengan yang mempunyai kemampuan rata-rata atau biasa saja. 

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa kemampuan kerja dapat 

didefinisikan sebagai potensi yang dimiliki karyawan yang diperoleh melalui 

pendidikan, pelatihan, atau pengembangan untuk melaksanakan tugas pekerjaan 

tertentu sebagai perbuatan yang bersifat rasional, memenuhi spesifikasi keilmuan 

tertentu dalam pelaksanaan tugasnya dan dapat digunakan untuk meramalkan perilaku 

dan kinerja. (Robbins dalam Chuzaimah 2016), mengungkapkan bahwa kemampuan 

mempengaruhi langsung tingkat kinerja dan kepuasan seorang karyawan lewat 

kesesuain kemampuan-pekerjaan. Hasilnya adalah motivasi dan kemampuan 

mempunyai pengaruh terhadap kinerja penjual jasa. (Chuzaimah 2016)  

Kemampuan merupakan salah satu unsur dalam ke-matangan berkaitan dengan 

pengetahuan atau ketrampilan yang dapat diperoleh dari pendidikan, latihan atau 

pengalam-an. Media untuk menggali kemampuan ini adalah dapat dilakukan melalui 

pendidik-an formal ataupun informal dan dapat juga melalui pengalaman kerja. 

Mengartikan kemampuan sebagai kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai 

tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan seorang individu pada dasarnya terdiri 

atas dua kelompok , yaitu intelektual dan fisik. Kemampuan Intelektual (intellectual 

ability) adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktifitas 

mental berfikir, menalar, dan memecah-kan masalah. Pada tingkat yang sama 

dimana kemampuan intelektual memainkan sebuah peran yang lebih besar dalam 

pekerjaan kompleks dengan tuntutan ke-butuhan pemrosesan informasi. Sedangkan, 

kemampuan fisik, (physical ability) adalah kemampuan tertentu bermakna penting 

bagi keberhasilan pekerjaan yang kurang membutuhkan keterampilan dan lebih 

terstandar. 

2.1.3 Disiplin Kerja 

Disiplin Kerja menurut (Simamora dalam Suprihati, 2014), adalah proses 

sistematik pengubahan perilaku para karyawannya dalam suatu arah guna 

meningkatkan tujuan-tujuan organisasional. Dalam pelatihan diciptakan suatu 
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lingkungan dimana para karyawan dapat memperoleh atau mempelajari sikap, 

kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan perilaku yang spesifik yang berkaitan 

dengan pekerjaan. Disiplin Kerja merupakan hubungan peningkatan pengetahuan 

umum dan pemahaman atas lingkungan kerja secara menyeluruh dan juga suatu usaha 

untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian seseorang karyawan untuk 

mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. (Suprihati,2014) 

Disiplin Kerja menurut (Ruky dalam Suprihati, 2014), “ suatu proses belajar 

dan berlatih secara sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja mereka 

dalam pekerjaanya sekarang dan menyiapkan diri untuk peran dan tanggung jawab 

yang akan datang”. Tujuan umum setiap program disiplin kerja agar masing-masing 

pengikut dapat melaksanakan tugas pekerjaan dengan lebih efisiensi. Sehubungan 

dengan tujuan yang hendak dicapai dalam pencapaian yang baik dalam bekerja, 

(Moenir dalam Suprihati, 2014), Istilah disiplin untuk pegawai pelaksana. Disiplin 

adalah istilah yang mengarah pada usaha yang terencana yang dirancang untuk 

memfasilitasi kebutuhan keterampilan, pengetahuan dan sikap yang sesuai dengan 

perusahaan. mendefinisikan disiplin sebagai proses mengajarkan karyawan baru atau 

yang ada sekarang, disiplin dasar yang mereka butuhkan untuk menjalankan 

pekerjaan mereka. Disiplin adalah memberikan karyawan pengetahuan dan 

keterampilan yang spesifik dan dapat diidentifikasi untuk digunakan dalam pekerjaan 

mereka saat ini. Hadari disiplin adalah program-program untuk memperbaiki 

kemampuan melaksanakan pekerjaan secara individual, kelompok berdasarkan 

jenjang jabatan dalam organisasi/perusahaan.(Merta Kusuma 2012) 

Pemberian kedisiplinan dapat meningkatkan kinerja, karena kinerja perusahaan 

tidak akan tercapai bila karyawan tidak meningkatkan pengetahuan, keterampilan 

baik secara teknis maupun manajerial, sehingga karyawan dapat lebih mudah 

melakukan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan kemampuan 

kedisiplinan harus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan 

pelatihan yang dilakukan bersifat terpadu. Dengan demikian disiplin merupakan 

modal utama pada suatu organisasi/instansi untuk meraih keberhasilan dan 
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kesuksesan dalam mencapai tujuan perusahaan karena sumber daya manusia yang 

diinginkan oleh suatu organisasi adalah sumber daya yang berkualitas dan sumber 

daya manusia yang berkualitas akan mencapai kinerja yang optimal.(Merta kusuma 

2014) 

Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu alat untuk menyesuaikan antara 

tugas dan pekerjaan dengan kemampuan, ketrampilan atau kecakapan dan keahlian 

dari setiap karyawan serta merupakan usaha untuk meningkatkan kinerja karyawan 

sebagai kegiatan pengenalan terhadap pekerjaan tertentu bagi yang bersangkutan. 

Baik tidaknya kinerja karyawan jelas akan mempengaruhi kestabilan sebuah 

organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Latihan-latihan yang diberikan 

pada karyawan akan mendorong karyawan bekerja lebih keras. Hal ini disebabkan 

karyawan yang telah mengetahui dengan baik tugas-tugas dan tanggung jawab akan 

berusaha mencapai tingkat moral kerja yang lebih tinggi. Pengetahuan karyawan 

maupun pengetahuan umum yang mempengaruhi pelaksanaan tugas sangat 

menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas tersebut. Karyawan yang kurang 

memiliki pengetahuan cukup tentang bidang kerjanya akan tersendat-sendat. Oleh 

karena itu bagi karyawan baru atau karyawan lama yang dihadapkan pada pekerjaan 

baru memerlukan tambahan pengetahuan dan ketrampilan guna melaksanakan 

tugasnya dengan baik. Kedisiplinan sangat penting untuk dilakukan karena keduanya 

merupakan cara yang digunakan oleh organisasi untuk mempertahankan, menjaga, 

memelihara karyawan dalam organisasi sekaligus meningkatkan keahlian karyawan 

dalam meningkatkan kinerjanya. 

2.1.4 Lingkungan Kerja 

        Menurut (Kartono dalam Suprihati, 2014),membagi lingkungan kedalam kedua 

kelompok yaitu kondisi – kondisi material dan kondisi-kondisi psikis. Dalam batasan 

tersebut terlihat bahwa lingkungan kerja bukan hanya menyangkut lingkungan fisik 

tempat bekerja saja, tetapi juga mencakup aspek-aspek fisik dan psikis yang 

ditimbulkan oleh lingkungan fisik maupun pekerjaan itu sendiri, akan membentuk 

karyawan terhadap lingkungan kerja. (Ahyari dalam Suprihati, 2014), Lingkungan kerja 
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adalah suatu lingkungn dimana karyawan bekerja, sedangkan kondisi kerja 

merupakan kondisi dimana kayawan tersebut bekerja. lingkungan kerja mempunyai 

pengaruh terhadap kinerja karyawan. Kinerja dipengaruhi oleh fasilitas kerja, cahaya, 

udara dan lain-lain, yang kesemuanya itu termasuk dalam lingkungan kerja. 

Lingkungan kerja yang kurang mendukung dalam pelaksanaan pekerjaan, ikut 

menyebabkan kinerja yang buruk seperti kurangnya alat kerja, ruang kerja yang 

pengap, ventilasi yang kurang dan prosedur yang tidak jelas. (Artoyo dalam 

chuzaimah 2016) 

 Selanjutnya menjelaskan bahwa sarana dan prasarana kerja yang ada dalam 

lingkungan organisasi tempat bekerja sebagai faktor pendukung operasional kerja 

sangatlah diperlukan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pekerjaan atau gerak 

aktivitas dalam pengelolaannya, maka diperlukan adanya peralatan yang baik, cukup 

sesuai kebutuhan, efisien dan efektif serta praktis dalam penggunaannya (Hamzah 

dalam merta kusuma, 2017). Menurut (sukanto dalam merta kusuma, 2017) 

lingkungan kerja adalah sesuatu yang ada disekitar karyawan yang dapat 

mempengaruhi dalam bekerja, meliputi pengaturan penerangan, pengontrolan suara 

gaduh, pengaturan kebersihan tempat kerja dan pengaturan keamanan tempat kerja. 

 Lingkungan kerja adalah tempat di mana karyawan melakukan aktivitas setiap 

harinya. Lingkungan kerja dikatakan baik atau sesuai apabila karyawan dapat 

melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, aman dan nyaman. (Supardi dalam 

aurelia potu 2013), menyatakan lingkungan kerja merupakan keaadaan sekitar 

tempat kerja baik secara fisik maupun non fisik yang dapat memberikan kesan 

menyenagkan, mengamnakan, menentramkan dan kesan betah bekerja dan lain 

sebagainya. Lingkungan kerja memegang peranan penting terhadap baik buruknya 

kualitas hasil kinerja karyawan. Bila lingkungan kerja nyaman dan komunikasi antar 

karyawan berjalan lancar, maka bisa dipastikan performa yang dihasilkan pun akan 

maksimal.(Aurelia potu,2013). 
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2.1.5 Penelitian Terdahulu  

   Dalam melakukan penelitian, tidak lepas dari penelitian yang di lakukan oleh 

penelitian terdahulu dengan tujuan untuk memperkuat hasil dari suatu penelitian yang 

sedang di lakukan selain itu juga bertujuan untuk membandingkan dengan peelitian 

yang di lakukan sebelumnya. Berikut ringkasan hasil penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh peneliti selama melakukan penelitian. 

1. Pada tabel 2.1 di jelaskan Penelitian Terdahulu, Variabel Penelitian, Teknik 

Analisis serta Hasil Penelitian sebagai berikut. 

Tabel 2.1 

Rujukan Penelitian Untuk Variabel Kinerja karyawan 

(Suprihati,2014) 

Judul ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

KINERJA  KARYAWAN PERUSAHAAN SARI JATI DI 

SRAGEN 

Penulis/Jurnal Suprihati,2014 Jurnal Paradigma Vol. 12, No. 01, Februari – Juli 

2014 STIE AAS Surakarta 

Variabel 

Penelitian 

Variabel Independen : 

X1 : Pendidikan dan pelatihan 

X2 : Motivasi 

X3 : Intensif 

X4 : Lingkungan kerja 

Variabel Dependen  

Y1 : Kinerja Karyawan 

Analisis data 1. Uji Validitas 

2. Uji Reabilitas 

3. Regresi Linear berganda 

Hasil 

Penelitian 

Kesimpulan penelitian ini ialah (1) Hasil analisis regresi diperoleh 

persamaan regresi  Pengaruh variabel diklat terhadap kinerja 
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karyawan adalah positif artinya semakin tinggi diklat maka kinerja 

karyawan akan meningkat. (2) Pengaruh variabel motivasi 

terhadap kinerja karyawan adalah positif, artinya semakin tinggi 

motivasi, maka kinerja karyawan akan meningkat (3) Pengaruh 

variabel insentif terhadap kinerja karyawan adalah positif, artinya 

semakin tinggi insentif maka kinerja karyawan akan meningkat (4) 

Pengaruh variabel lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 

adalah negatif, artinya semakin tinggi variabel lingkungan kerja 

maka kinerja karyawan akan menurun. 

Hubungan 

dengan 

penelitian 

Dari kesimpulan jurnal tersebut terdapat variabel yang sama dan 

berkaitan erat dengan penelitian penulis yaitu variabel pendidikan 

dan pelatihan dan lingkungan kerja. 

 

2. Pada tabel 2.2 di jelaskan Penelitian Terdahulu, Variabel Penelitian, Teknik 

Analisis serta Hasil Penelitian sebagai berikut.  

Tabel 2.2 

Rujukan penelitian untuk variabel Kemampuan kerja (Chuzaimah,2016) 

Judul ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

KINERJA KARYAWAN PADA PERUSAHAAN FURNITURE 

(Studi Pada Karyawan Perusahaan Furniture Di Kecamatan 

Gemolong ) 

Penulis/jurnal Chuzaimah, 2016 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, Jl : A. Yani Tromol 

Variabel 

penelitian  

Variabel independen 

X1 : Kemampuan kerja 

X2 : Hubungan Kerja 

X3 : Kepuasan terhadap kompensasi 

Variabel dependen  
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Y1 : Kinerja karyawan  

Analisis data 1. Deskripsi data 

2. Uji instrumen 

3. Uji hipotesis 

Hasil 

penelitian  

Kesimpulan penelitian ini ialah (1) Variabel kemampuan kerja 

secara parsial mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini ditunjukkan dari uji t 

diperoleh hasil nilai t hitung (2,128) > t tabel (1,96). 

(2) Variabel hubungan kerja secara parsial mempunyai pengaruh 

positif dansignifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini 

ditunjukkan dari uji t diperolehhasil nilai t hitung (2,091) > t tabel 

(1,96) (3) Variabel kepuasan terhadap kompensasi secara parsial 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Hal ini ditunjukkan dari uji t diperoleh hasil nilai t 

hitung (3,654) > t tabel (1,96). (4)Variabel kemampuan kerja, 

hubungan kerja dan kepuasan terhadap kompensasi secara simultan 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Hal ini dibuktikan dari uji F yang menghasilkan nilai F 

hitung (15,151) > F tabel (2,84). (5) Kepuasan terhadap 

kompensasi mempunyai pengaruh paling besar terhadap kinerja 

karyawan berdasarkan pada nilai koefisien regresinya kepuasan 

terhadap kompensasi mempunyai nilai lebih besar dibandingkan 

koefisien regresi variabel kemampuan kerja dan koefisien regresi 

variabel hubugan kerja. 

Hubungan 

dengan 

penelitian 

Dari kesimpulan penelitian terdahulu terdapat variable yang sama 

dan berkaitan erat dengan penelitian penulis yaitu variable 

kemampuan kerja dan kinerja karyawan. 
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3. Pada tabel 2.3 di jelaskan Penelitian Terdahulu, Variabel Penelitian, Teknik 

Analisis serta Hasil Penelitian sebagai berikut. 

Tabel 2.3 

Rujukan penelitian untuk variabel lingkungan kerja (Merta Kusuma,2014) 

Judul ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

KINERJA 

KARYAWAN PT. BIO NUSANTARA TEKNOLOGI 

Penulis/jurnal Merta Kusuma,2014 ekombis Review – Merta Kusuma, Tm. Said 

Variabel 

pnelitian  

Variabel independen : 

X1 : Motivasi 

X2 : Lingkungan kerja 

X3 : Seleksi 

X4 : Pelatihan 

Variabel dependen : 

Y1 : Kinerja Karyawan 

Analisis data 1. Analisis kuantitaif 

Hasil 

penelitian 

1. untuk variable motivasi (X1) sebesar 3,61. Nilai ini menunjukan 

tanggapan responden atas variabel motivasi (X1) berada pada 

kriteria baik karena terletak pada interval penilaian antara 3,40 – 

4,19. Dapat disimpulkan bahwa karyawan PT. BIO Nusantara 

Teknologi membutuhkan motivasi baik dari atasan maupun rekan 

kerja agar dapat melaksanakan kinerja dengan baik. (2) untuk 

variable lingkungan kerja (X2) sebesar 3,46. Nilai ini menunjukan 

tanggapan responden atas variabel lingkungan kerja (X2) berada 

pada kriteria baik karena terletak pada interval penilaian antara 

3,40 – 4,19. Dapat disimpulkan bahwa karyawan PT. BIO 
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Nusantara Teknologi memiliki lingkungan kerja yang bagus dapat 

dilihat dari fasilitas serta sarana dan prasarana yang diberikan oleh 

pihak perusahan cukup memadai dalam rangka untuk menunjang 

kegiatan bekerja (3) untuk variabel seleksi (X3) sebesar 3,87. Nilai 

ini menunjukan tanggapan responden atas variabel seleksi (X3) 

berada pada kriteria baik karena terletak pada interval penilaian 

antara 3,40 – 4,19. Dapat disimpulkan bahwa 

karyawan PT. BIO Nusantara Teknologi telah menerapkan 

kegiatan seleksi yang baik serta penempatan dari karyawan sesuai 

dengan keahlian yang dimiliki (4) untuk variable pelatihan (X4) 

sebesar 3,63. Nilai ini menunjukan tanggapan responden atas 

variabel pelatihan (X4) berada pada kriteria baik karena terletak 

pada interval penilaian antara 3,40 – 4,19. Dapat disimpulkan 

bahwa 

karyawan PT. BIO Nusantara Teknologi telah diberikan pelatihan 

yang cukup baik seperti penambahan pengetahuan, penambahan 

keterampilan dan penambahan kemampuan (5) untuk variabel 

kinerja karyawan (Y) sebesar 3,61. Nilai ini menunjukan 

tanggapan responden atas variabel kinerja karyawan (Y) 

berada pada kriteria baik karena terletak pada interval penilaian 

antara 3,40 – 4,19. Dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan PT. 

BIO Nusantara Teknologi dalam penelitian ini dalam kategori baik 

Hubungan 

dengan 

penelitian 

Dari kesimpulan penelitian terdahulu terdapat variable yang sama 

dan berkaitan erat dengan penelitian penulis yaitu variable 

lingkungan kerja, pelatihan, dan kinerja karyawan. 

 

4. Pada tabel 2.4 di jelaskan Penelitian Terdahulu, Variabel Penelitian, Teknik 

Analisis serta Hasil Penelitian sebagai berikut. 
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Tabel 2.4 

Rujukan penelitian untuk variabel lingkungan kerja  

( Muhammad risqon, didik purwadi 2015 ) 

Judul PENGARUH KEPEMIMPINAN, KOMPENSASI DAN 

KEMAMPUAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN 

Penulis/Jurnal Muhammad risqon, didik purwadi 

Variabel 

penelitian 

Variabel independen 

X1 : kepemimpinan 

X2 : Kompetensi 

X3 : Kemampuan kerja 

Variabel dependen 

Y1 : Kinerja karyawan 

Analisis data 1. populasi dan sample 

Hasil dari 

penelitian  

Berdasarkan hasil pengujian uji t diperoleh hasil bahwa 

kepemimpinan berpengaruh signifikan positif terhadapkinerja 

dengan perolehan nilai thitung sebe-sar 2,956, nilai beta sebesar 

0,205, dan nilai probabilitas sebesar 0,004 < 0,05 (pa-da level 

signifikansi 0,01). Kemampuan kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja dengan perolehan nilai thitung sebesar 5,329, 

nilai beta sebesar 0,386, dan nilai probabilitas sebesar 0,000 < 

0,05 (pada level signifikansi 0,001). Sementara dalam penelitian 

ini faktor kompensasi tidak berpengaruh signifikan positif 

terhadap kinerja dengan perolehan nilai thitung sebesar 0,484, 

nilai beta sebesar 0,036, dan nilai probabilitas sebesar 0,629> 

0,05. 

Hubungan Dari kesimpulan penelitian terdahulu terdapat variable yang sama 
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dengan 

penelitian 

dan berkaitan erat dengan penelitian penulis yaitu variable 

lingkungan kerja, dan kinerja karyawan 

 

5. Pada tabel 2.5 di jelaskan Penelitian Terdahulu, Variabel Penelitian, Teknik 

Analisis serta Hasil Penelitian sebagai berikut.  

Tabel 2.5 

Rujukan penelitian untuk variabel disiplin kerja 

(Zainul Hidayat, MM & Muchamad Taufiq, MH 2013) 

Judul Pengaruh Lingkungan Kerja dan Disiplin Kerja serta Motivasi 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Kabupaten Lumajang 

Penulis/Jurnal Zainul Hidayat, MM & Muchamad Taufiq, MH * ) Dosen Dosen 

STIE Widya Gama Lumajang *) Dosen Tetap Jurusan Akuntansi 

STIE Widya Gama Lumajang 

Variabel 

Penelitian 

Variabel Independen 

X1 : lingkungan kerja 

X2 : disiplin kerja 

X3: motivasi kerja 

Variabel dependen 

Y1 : Kinerja Karyawan 

Analisis Data 

Penelitian 

1. statistik deskriptif,  

2. uji asumsi klasik 

3. analisis regresi linier berganda 

4. uji hipotesis (uji simultan dan uji parsial) 

Hasil dari 

penelitian 

Sesuai dengan output hasil pengujian korelasi, dapat diketahui bahwa 

tingkat hubungan yang terjadi antara variabel lingkungan kerja, 

disiplin dan motivasi kerja sebagai variabel bebas (independent 

variable) terhadap peningkatan kinerja sebagai variabel terikat 
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(dependent variable) sebesar 94.1%. 

Pada tabel tersebut juga diketahui nilai determinan korelasi 

variabel bebas terhadap variabel terikat, pengertiannya adalah 

besarnya kontribusi pengaruh variabel bebas yaitu X1, X2 dan X3 

secara simultan terhadap variabel terikat yaitu Y adalah sebesar 

87.9% atau variasi perubahan sesungguhnya yang dijelaskan oleh 

variabel independen (X1, X2, X3) secara bersama-sama 

mempengaruhi variasi perubahan variabel dependen (Y) sebesar 

88.5%, sedangkan sisanya 12.1% dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak diteliti  

Hubungan 

dengan 

peneltian 

Dari kesimpulan penelitian terdahulu terdapat variable yang sama 

dan berkaitan erat dengan penelitian penulis yaitu variable 

Pendidikan dan pelatihan serta kinerja karyawan 

 

2.2 Hipotesis 

      Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di 

mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. 

Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. 

Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara 

atas masalah yang dirumuskan. (Sugiyono 2009).  

Hipotesis penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut : 

H1 : Diduga faktor kemampuan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan PLTU Tanjung Jati B Jepara 

H2 : Diduga faktor disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan PLTU Tanjung Jati Jepara 

H3 : Diduga faktor lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kinerja karyawan PLTU Tanjung Jati B Jepara 
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2.3 Kerangka Pemikiran
 

 Berdasarkan landasan teori mengenai karakterisktik Kemampuan 

kerja,Pendidikan dan pelatihan, dan Lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, 

maka diajukan kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini, sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

                 H1 

 

        

        H2 

 

 

              H3 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka  Pemikiran 

 

 Keterangan: 

         = Indikator      = Pengaruh 

         = Variabel      = Pengaruh 

       H       = Hipotesis 

Kemampuan 

Kerja 

(X.1) 

Disiplin Kerja  

(X.2) 

Lingkungan 

Kerja 

(X.3) 

Kinerja 

Karyawan 

(Y.1) 

       X1.1 

X1.2 

X1.3 

X2.1 

X2.2 

X2.3 

X3.1 

X3.2 

X3.3 

Y.1.2 

Y.1.2 

Y.1.4 
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 Variabel dalam penelitian ini meliputi kemampuan kerja, disiplin kerja dan 

lingkungan kerja berpengaruh terhadap variabel terikat kinerja karyawan PLTU 

Tanjung Jati Jepara B. 

1)  Kemampuan kerja (X1)  

  Indikator – indikator kemampuan kerja antara lain :  

a. Pengetahuan Tugas  (X1.1) 

b. Keterampilan (X1.2) 

c. Pengalaman Kerja (X1.3) 

2)   Disiplin Kerja (X2)  

  Indikator – indikator pendidikan dan pelatihan antara lain : 

a. Tingkat Absensi (X2.1) 

b. Keterlambatan Kerja (X2.2) 

c. Kesalahan Kerja (X2.3) 

3)  Lingkungan Kerja (X3)  

  Indikator – indikator lingkungan kerja antara lain : 

a. Sarana Prasarana (X3.1) 

b. Kebersihan (X3.2) 

c. Keamanan (X3.3) 

4)  Kinerja Karyawan (Y)  

  Indikator – indikator kinerja karyawan antara lain : 

a. Tanggung Jawab (Y1.1) 

b.  Kerjasama (Y1.2) 

    c.  Kedisiplinan (Y1.3) 
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2.4 Alur Penelitian 

 Diagram Alur Penelitian : 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

       

         (Data tidak cukup)             (Data Cukup) 
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