
PENGARUH LINGKUNGAN KERJA 

TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA 

KARYAWAN PADA CV EKA KARYA GRAHA 

TASIKMALAYA TAHUN 2019 

 

Oleh: 

Alfi Dalilul Fauziah 

4122.4.16.11.0007 

 

SKRIPSI 

untuk memenuhi salah satu syarat ujian  

guna memperoleh gelar Sarjana  

pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS WINAYA MUKTI 

BANDUNG 

2019



 

 

PENGARUH LINGKUNGAN KERJA 

TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA 

KARYAWAN PADA CV EKA KARYA GRAHA 

TASIKMALAYA TAHUN 2019 

 

Oleh: 

Alfi Dalilul Fauziah 

4122.4.16.11.0007 

 

SKRIPSI 

untuk memenuhi salah satu syarat ujian  

guna memperoleh gelar Sarjana  

pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti 

 

Bandung, 02 Agustus 2019 

 

 

H.Riza Faizal, SIP., MM 

Pembimbing 

 

Mengetahui, 

Dekan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 

 

 

Dr. H. Deden Komar Priatna ST., SIP, MM. CHRA



 

 

PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama   : Alfi Dalilul Fauziah 

N I M   : 4122.4.16.11.0007 

Program Studi  : Manajemen 

 

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul Pengaruh 

Lingkungan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan CV Eka Karya Graha 

Kota Tasikmalaya adalah : 

1. Merupakan skripsi asli dan belum pernah diajukan sebelumnya oleh 

siapapun untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana, baik di Universitas 

Winaya Mukti maupun Perguruan Tinggi lainnya. 

2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian penulis sendiri 

tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing. 

3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya karya atau pendapat-pendapat yang 

telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tetulis dengan 

jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama 

pengarang serta dicantumkan dalam daftar pustaka seperti yang terlampir di 

dalam naskah Skripsi ini. 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dengan penuh 

kesadaran dan tanggungjawab dan bersedia menerima konsekuensi hukum sebagai 

akibat ketidaksesuaian isi pernyataan ini dengan keadaan sebenarnya. 

 

 Bandung, 02 Agustus 2019 

Yang membuat pernyataan, 

 

 

 

 

Alfi Dalilul Fauziah 

NIM : 4122.4.16.11.0007



 

 

ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul PENGARUH LINGKUNGAN KERJA 

TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN (Penelitian Pada Cv 

Eka Karya Graha Tasikmalaya), ALFI DALILUL FAUZIAH, NPM 

4122.4.16.11.0007. Masalah yang menjadi kajian dari penelitian ini adalah 

mengenai produktivitas kerja. Inti kajiannya difokuskan pada faktor-faktor yang 

mempengaruhi produktivitas kerja, salah satunya lingkungan kerja.  

Tujuan penelitian ini yaitu: a) Untuk mengetahui bagaimanakah gambaran 

mengenai lingkungan kerja karyawan pada CV Eka Karya Graha Tasikmalaya 

b) Untuk mengetahui bagaimanakah gambaran mengenai produktivitas karyawan 

pada CV Eka Karya Graha Tasikmalaya c) Untuk mengetahui adakah pengaruh 

positif signifikan antara lingkungan kerja terhadap Peningkatan Produktivitas 

karyawan pada CV Eka Karya Graha Tasikmalaya. 

 Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu survey dengan 

pendekatan kuantitatif melalui analisis deskriptif. Populasi penelitian adalah 

karyawan CV Eka Karya Graha sebanyak 20 responden dan jumlah sampel 20 

responden dengan menggunakan metode Simple Random Sampling. Analisis 

yang digunakan meliputi Uji Validitas, Uji Reliabilitas, dan Analisis Regresi 

linier. Data-data yang telah diolah dengan menggunakan SPSS menghasilkan 

persamaan regresi, yaitu Y=16,582 + 0,503X. 

 Berdasarkan Uji-t yang dilakukan dan hasil analisis regresi linier diatas 

dapat diketahui bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap produktivitas kerja karyawan, dan berdasarkan hasil analisis regresi 

linier diatas dapat disimpulkan Produktivitas lebih besar dibanding Lingkungan. 

  

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This thesis is titled EFFECT OF WORK ENVIRONMENT ON 

EMPLOYEE PRODUCTIVITY (Research on CV Eka Karya Graha 

Tasikmalaya), ALFI DALILUL FAUZIAH, NPM 4122.4.16.11.0007. The 

problem which is the study of this research is about work productivity. The core of 

the study is focused on factors that affect work productivity, one of which is the 

work environment. 

 The purpose of this study are: a) To find out how the description of the 

work environment of employees at CV Eka Karya Graha Tasikmalaya 

b) To find out how the description of employee productivity in CV Eka Karya 

Graha Tasikmalaya c) To find out is there a significant positive influence between 

the work environment on Increasing Employee Productivity in CV Eka Karya 

Graha Tasikmalaya. 

The method used in this study is a survey with a quantitative approach 

through descriptive analysis. The study population was 20 employees of CV Eka 

Karya Graha and 20 respondents using a Simple Random Sampling method. The 

analysis used includes validity test, reliability test, and linear regression analysis. 

Data that has been processed using SPSS produces a regression equation, namely 

Y = 21,196 + 0,411X. 

Based on the t-test conducted and the results of the linear regression 

analysis above it can be seen that the work environment has a positive and 

significant effect on employee work productivity, and based on the results of the 

linear regression analysis above it can be concluded that Productivity is greater 

than the Environment. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Sebuah organisasi dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuannya 

memiliki beberapa faktor yang saling terikat dan berpengaruh. Salah satu faktor 

tersebut yang sangat penting yang digunakan untuk menggerakan faktor lainnya 

yaitu sumber daya manusia. Oleh karena itu organisasi dituntut untuk mengelola 

dan mengoptimalkan sumber daya manusia Menurut Marihot (2005: 2), 

Pengelolaan sumber daya manusia sendiri sangat penting dalam suatu perusahaan 

di samping faktor lainnya seperti modal.  

 Pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi 

salah satu hal yang sangat penting dalam organisasi. Menurut Wirawan (2009: 1), 

sumber daya manusia penting karena Berperan untuk menggerakan dan 

menyinergikan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Di dalam 

pengelolaan SDM, apabila individu dalam organisasi yaitu sumber daya 

manusianya dapat berjalan efektif maka organisasi tetap berjalan efektif. Beberapa 

kegiatan pengelolaan SDM misalnya pengadaan, penilaian, perlindungan, 

memotivasi karyawan, memberdayakan pegawai, peningkatan disiplin, 

bimbingan, dll.   

 Serangkaian kebijaksanaan ditetapkan oleh pemerintah maupun swasta 

agar mampu mengembangakan sumber daya manusia yang dapat memenangkan 

persaingan yang kompetitif. Tujuan organisasi dapat direalisasikan dengan 
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melakukan pengelolaan sumber daya manusia yang baik. Disamping teknologi 

mesin dan peralatan yang dipergunakan serta loyalitas dan keterampilan karyawan 

yang bekerja di dalam organisasi, lingkungan kerja juga mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi, dimana dengan terciptanya 

lingkungan kerja yang kondusif bagi karyawan, diharapkan akan tercipta 

kepuasan kerja bagi karyawan sehingga hasil yang dicapai akan dapat memuaskan 

pekerjaan para karyawan dan akhirnya tujuan dalam organisasi dapat terwujud 

sesuai dengan apa yang diinginkan.  

 Penelitian mengenai lingkungan kerja yang dilakukan Strek (2005) dalam 

buku Manajemen Administrasi Perkantoran Modern karangan Badri (2006: 207), 

menerangkan bahwa karyawan mengharapkan adanya lingkungan kerja yang 

nyaman yang bisa memanjakan karyawan dalam bekerja. Kemudian penelitian 

yang dilakukan oleh Chao, Schwartz, Milton dan Burge (Badri, 2006: 207), 

menjelaskan bahwa lingkungan yang tidak sehat dan nyaman akan menurukan 

tingkat produktivitas maupun moral pegawai sehingga akan memepengaruhi 

tujuan organisasi. Kondisi lingkungan kerja yang tidak sehat dapat menyebabkan 

para karyawan mudah stres, tidak semangat untuk bekerja, datang terlambat, 

demikian juga sebaliknya apabila lingkungan kerja itu sehat maka para karyawan 

tentunya akan semangat dalam bekerja, tidak mudah sakit, mudah untuk 

konsentrasi sehingga pekerjaan menjadi cepat selesai sesuai dengan target.  

 Perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya, baik perusahaan yang 

bergerak dibidang manufaktur, perdagangan maupun jasa akan berusaha untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Satu hal yang penting yaitu 
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bahwa keberhasilan berbagai aktivitas didalam perusahaan dalam mencapai tujuan 

salah satunya adalah kenyaman lingkungan kerja. Kenyamanan lingkungan kerja 

karyawan dapat memicu karyawan untuk bekerja lebih baik sehingga 

produktivitas kerja dapat dicapai secara maksimal. Lingkungan kerja yang baik 

diharapkan dapat memacu produktivitas kerja karyawan yang tinggi. Lingkungan 

kerja yang baik akan sangat besar pengaruhnya terhadap produktivitas kerja 

karyawan, aspek yang berpengaruh terhadap lingkungan kerja antara lain 

pengaturan penerangan, tingkat kerja, kebisingan, sirkulasi udara yang baik 

terutama didalam  lingkungan kerja, kebersihan lingkungan kerja, dan keamanan 

terhadap barang milik karyawan. 

 Lingkungan kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan 

perusahaan dalam usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan 

kapadanya yang akhirnya berpengaruh terhadap produktivitas kinerja karyawan, 

lingkungan yang baik akan meningkatkan kerja, begitupula sebaliknya apabila 

lingkungan kerja kurang tenang, akan dapat mempertinggi tingkat kesalahan yang 

mereka lakukan. Sebuah perusahaan yang beroperasi di sebuah lingkungan tidak 

dapat menafikan bahwa selain kegiatan bisnis mereka juga terlibat dengan 

lingkungan disekitar perusahaan, oleh karena itu setiap perusahaan perlu 

memahami secara mendalam mengenai lingkungan apa saja yang terkait secara 

langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan kerjanya sehingga produktivitas 

pekerja dapat mencapai pada titik yang maksimal. 

 Lingkungan kerja dalam suatu perusahan atau organisasi sangatlah penting 

untuk diperhatikan. Sebagai manajemen yang baik meskipun lingkungan kerja 
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tidak melaksanakan proses produksi dalam suatu perusahaan, namun lingkungan 

kerja mempunyai pengaruh langsung terhadap para karyawan yang melaksanakan 

proses produksi tersebut. Lingkungan kerja yang memusatkan diri karyawan 

tersebut dalam meningkatkan kinerja, sebaliknya lingkungan kerja yang tidak 

memadai dapat menurunkan kinerja pegawai yang pada akhirnya dapat 

menurunkan motivasi kerja karyawan. Suatu kondisi lingkungan kerja dikatakan 

baik apabila dapat melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, nyaman dan 

aman. Lebih jauh lagi lingkungan kerja yang kurang baik dapat menyebabkan 

tidak efisiennya suatu rancangan sistem kerja, pola lingkungan kerja adalah pola 

tindakan anggota organisasi yang mempengaruhi efektivitas organisasi secara 

langsung atau tidak langsung, yang meliputi kinerja dan produktivitas, 

absenteisme dan perputaran, serta keanggotaan organisasi. 

 Lingkungan kerja yang kondusif dapat menciptakan suasana kerja yang 

menyenangkan bagi para pegawai, atau tidak ada konflik yang negatif di antara 

para pegawai. Disamping itu, hubungan yang serasi antara pimpinan dengan 

bawahannya sangat membantu dalam kegiatan organisasi di instansi. Lingkungan 

kerja yang baik akan membuat pegawai merasa nyaman dalam melakukan 

aktivitas pekerjaannya sehingga tujuan dapat tercapai.  Lingkungan kerja akan 

memberikan pengaruh positif terhadap pegawai untuk mencapai keberhasilan 

dalam melakukan pekerjaan.  

 Produktivitas pada dasarnya adalah suatu konsep yang universal yang 

berlaku bagi semua sistem, karena setiap kegiatan memerlukan produktivitas 

dalam pelaksanaannya. Produktivitas merupakan suatu ukuran tentang seberapa 
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produktif suatu proses menghasilkan suatu keluaran, produktivitas juga diartikan 

sebagai suatu rasio antara masukan dan keluaran, dengan fokus perhatian pada 

keluaran yang dihasilkan suatu proses. Suatu perbandingan antara hasil keluaran 

dan masuk atau output, input. Masukan sering dibatasi dengan masukan tenaga 

kerja, sedangkan keluaran diukur dalam kesatuan fisik bentuk dan nilai. Walaupun 

terkadang produktivitas dipandang sebagai pengguna insentif lebih terhadap 

sumber-sumber konversi seperti tenaga kerja dan mesin yang jika diukur dengan 

tepat akan menunjukkan suatu penampilan atau efisiensi. 

 Informasi yang diperoleh dari hasil penelitian, pengukuran kerja akan 

digunakan untuk penentuan standar kerja, yang menjelaskan kinerja yang 

diharapkan dari output dalam waktu tertentu. Informasi yang di dapat tersebut 

memungkinkan perusahaan untuk membandingkan produktivitas aktual dari 

pegawai dengan tingkat produktivitas yang diharapkan. Kegunaan lainnya adalah 

dapat menentukan jumlah waktu riil yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas 

tertentu. Hal tersebut akan juga  akan memberikan dasar bagi keputusan 

perusahaan untuk menambah pegawai baru dengan metode yang tepat (pegawai 

paruh waktu, pegawai temporer, dan lain-lain).  

 Pengukuran kerja ini dapat membantu menentukan tingkat efisiensi dari 

metode dan proses kerja yang dilakukan saat ini. Pegawai dapat dikatakan 

melebihi atau di bawah tingkat produktivitas yang diharapkan dengan 

membandingkan tingkat output pegawai dengan standar yang telah di buat.  

 Produktivitas kerja merupakan salah satu masalah penting yang harus 

diperhatikan perusahaan. Perusahaan akan selalu berusaha  meningkatkan 
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produktivitas kerja karyawan, untuk mewujudkan tujuan yang telah digariskan 

sebelumnya.   

 Produktivitas merupakan keadaan atau semangat yang dimiliki oleh 

seorang karyawan dalam mengerjakan pekerjaannya. Atau dapat pula dikatakan 

bahwa produktivitas adalah suatu hasil yang dicapai seseorang dalam melakukan 

tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dilihat dari kualitas dan kuantitasnya. 

Semangat kerja merupakan sikap seseorang dalam bekerja dengan penuh vitalitas 

sehingga target kantor dapat tercapai .Untuk meningkatkan produktivitas pada diri 

karyawan, maka dibutuhkan usaha agar karyawan tetap memiliki semangat kerja 

yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. 

 Lingkungan kerja dan produktivitas adalah dua hal yang memiliki 

keterkaitan. Lingkungan kerja yang baik merupakan motivasi bagi karyawan 

dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dengan adanya lingkungan kerja yang baik, 

maka karyawan akan memiliki produktivitas yang baik pula. Begitu pula 

sebaliknya, lingkungan kerja yang buruk akan menyebabkan karyawan kurang 

loyal terhadap pekerjaannya, sehingga produktivitas mereka juga menurun. 

 Pengolahan lingkungan kerja adalah faktor yang perlu mendapat prioritas 

oleh pihak perusahaan agar tercapai tingkat produktivitas, sebagaimana yang di 

harapkan dengan terciptanya lingkungan kerja yang baik maka dapat memenuhi 

kebutuhan karyawan yang akan memberikan pengaruh  signifikan terhadap 

produktivitas kerja. 

 Untuk dapat merencanakan lingkungan kerja dalam suatu perusahaan 

dengan baik, maka pimpinan tersebut harus memiliki wawasan tentang 
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lingkungan kerja yang akan di persiapkan untuk perusahaan tersebut. Hal ini dapat 

dilaksanakan dengan baik apabila pimpinan yang bersangkutan mengetahui unsur 

unsur terpenting yang akan menentukan lingkungan kerja untuk karyawan. 

 Subjek yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah karyawan 

pada perusahaan CV. Eka Karya Graha Tasikmalaya, yang merupakan salah satu 

perusahaan Rangka Atap Baja Ringan yang sudah cukup lama beroperasi dan 

mengalami suatu pasang surut dalam perekonomiannya. Apalagi sekarang ini 

produk Rangka atap baja ringan cukup bersaing ketat dengan produk produk baru 

yang bermunculan, oleh karena itu mutu dan kualitas produk harus tetap terjaga 

apalagi tingkat kebutuhan penduduk di Negara kita akan barang-barang eksport 

cukup meningkat, namun akibatnya justru material tersebut lebih banyak 

dimanipulasi sehingga sangat merugikan para konsumen. 

 CV. Eka Karya Graha Tasikmalaya yang notabene-nya merupakan 

Distributor Rangka atap baja ringan yang memerlukan tidak sedikit karyawan, 

namun seiring dengan kemajuan zaman peningkatan karyawan juga dialami oleh 

perusahaan CV. Eka Karya Graha Tasikmalaya.  Dari gambaran di atas peneliti 

ingin mengetahui seberapa besar pengaruh lingkungan kerja terhadap peningkatan 

produktivitas karyawan, Kondisi fisik kantor CV. Eka Karya Graha Tasikmalaya. 

 Permasalahan di CV Eka Karya Graha dari segi Lingkungan yaitu tempat 

kerja. Tempat kerja yang ada masih dikatakan tidak baik, banyaknya debu di area 

kantor, keamanan dan keselamatan pada lingkungan kerja yang tidak ada, 

pencahayaan yang kurang baik, banyak ketas-kertas yang berserakan tidak 

tersimpan dengan baik, fasilitas yang kurang memadai, maka dengan hal tersebut 
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akan sangat mengganggu fokus dalam bekerja, dan tidak ada kenyamana juga 

keselamatan kerja bagi para pegawai. 

 Permasalahan dari segi produktivitas kerja karyawan yaitu motivasi kerja 

para karyawan menjadi menurun, bekerja semakin berleha-leha, tidak adanya 

semangat pada diri karyawan, 

 Dapat dikatakan baik, dimana setiap bagian memiliki ruangan tersendiri. 

Akan tetapi masih terdapat beberapa ruangan yang dinilai kurang baik karena 

kondisi suhu udara yang ada dibeberapa ruangan tersebut dirasakan kurang sejuk, 

bahkan terkadang terasa panas. Hal ini disebabkan sistem pendingin ruangan yang 

sering tidak berfungsi dan tidak semua ruangan kerja mempunyai sistem 

pendingan ruang. Demikian pula sirkulasi udara di beberapa ruangan kerja pun 

dapat dikatakan kurang baik, karena ventilasi udara yang kurang baik. Kondisi ini 

menimbulkan rasa kurang nyaman bagi para karyawan. Selain itu penggunaan 

beberapa peralatan kantor seperti komputer dan printer masih dipakai secara 

bergantian karena tidak semua ruang kerja mempunyai komputer dan printer. 

Banyak dokumen dan arsip yang bertumpuk letaknya disekitar meja kerja, kondisi 

ini membuat karyawan bekerja kurang nyaman. Kondisi ruang kerja yang agak 

panas cepat menimbulkan kelelahan, kehilangan kreatifitas sehingga karyawan 

kurang optimal dalam bekerja. Hal tersebut dapat mempengaruhi turunnya 

prestasi kerja karyawan. 

 Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengaruh lingkungan kerja terhadap 

produktivitas karyawan, sehingga dapat dijadikan dasar pemikiran dalam 

melakukan upaya untuk meningkatkannya, maka penulis bermaksud 
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melaksanakan penelitian dan kemudian mendeskripsikannya dalam bentuk 

penulisan penelitian dengan judul: PENGARUH LINGKUNGAN KERJA 

TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA CV EKA 

KARYA GRAHA TASIKMALAYA 

1.2     Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis 

mengidentifikasi masalahnya sebagai berikut : 

1. Tata kelola arsip kurang tertata dengan benar sehingga  banyak file yang     

berserakan di meja kerja 

2. Fasilitas-fasilitas untuk menyimpan dokumen atau arsip yang ada kurang 

memadai  

3. Suhu ruangan kurang mendukung untuk bekerja secara maksimal 

1.2.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka 

rumusan penelitiannya sebagai berikut : 

1. Seberapa besar gambaran mengenai lingkungan kerja karyawan pada CV Eka 

    Karya Graha Tasikmalaya? 

2. Seberapa besar gambaran mengenai produktivitas karyawan pada CV Eka 

    Karya Graha Tasikmalaya? 

3. Seberapa besar pengaruh signifikan antara lingkungan kerja terhadap 

peningkatan produktivitas karyawan pada CV Eka Karya Graha Tasikmalaya? 
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1. 3  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah gambaran mengenai 

lingkungan kerja karyawan pada CV Eka Karya Graha Tasikmalaya 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah gambaran mengenai 

produktivitas karyawan pada CV Eka Karya Graha Tasikmalaya 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis adakah pengaruh positif signifikan antara 

lingkungan kerja terhadap Peningkatan Produktivitas karyawan pada CV Eka 

Karya Graha  Tasikmalaya 

 

1.4  Kegunaan Penelitian 

1.4.1  Secara Praktis 

1.  Manfaat bagi Peneliti 

    Sebagai penambah hasanah keilmuan, pengalaman, latihan dan 

pengembangan teori yang diterapkan yang didapat selama di bangku 

perkuliahan. 

2. Manfaat bagi Universitas Winaya Mukti Bandung 

    Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka melengkapi dan 

mengembangkan hasil penelitian yang sudah ada. 

3. Manfaat Bagi CV Eka Karya Graha Tasikmalaya 

    Untuk meningkatkan semangat kerja karyawan sehingga diharapkan semua 

karyawan perusahaan bekerja secara produktif. 
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1.4.2  Secara Teoritis 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

konsep yang berkaitan dengan lingkungan kerja dan kinerja karyawan, khususnya 

pada mata kuliah manajemen. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA,  KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Manajemen  

2.1.1.1 Pengertian Manajemen 

Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui 

orang lain. Definisi Mary Parker Follet ini berarti bahwa seorang 

manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk 

mencapai tujuan organisasi. Ricky W. Griffin mendefinisikan 

manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai 

sasaran secara efektif dan efesien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat 

dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa 

tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai 

dengan jadwal. 

Berikut adalah definisi manajemen menurut para ahli: 

1. Mary Parker Follet 

Menurut Mary Parker Follet, pengertian manajemen adalah sebuah 

seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Dengan kata 

lain, seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang 

lain untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. 
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Semua itu dilakukan untuk menentukan dan mencapai target atau 

sasaran yang ingin dicapai dengan memanfaatkan semua sumber 

daya, termasuk sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. 

2. Henry Fayol 

Menurut Henry Fayol, pengertian manajemen adalah suatu proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan/ 

kontrol terhadap sumber daya yang ada agar mencapai tujuan secara 

efektif dan efisien. 

3. Ricky W. Griffin 

Menurut Ricky W. Griffin, pengertian manajemen adalah sebuah 

proses perencanaan, proses organisasi, proses kordinasi, dan proses 

kontrol terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan dengan efektif 

dan efisien. 

Efektif berarti tujuan dapat tercapai sesuai rencana, sedangkan 

efisien artinya tugas dijalankan dengan benar, teroganisir, dan selesai 

sesuai jadwal. 

4. Lawrence A. Appley 

Menurut Lawrence A. Appley, arti manajemen adalah sebuah 

keahlian yang dimiliki seseorang atau organisasi untuk 

menggerakkan orang lain agar mau melakukan sesuatu. 

5. Oey Liang Lee 

Menurut Oey Liang Lee, pengertian manajemen adalah ilmu atau 

seni dalam perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, 
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dan pengendalian terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 

6. Hilman 

Menurut Hilman, pengertian manajemen adalah fungsi untuk 

mencapai suatu tujuan melalui perantara kegiatan orang lain serta 

mengawasi usaha-usaha setiap individu guna mencapai tujuan yang 

sama. 

7. Dr. Ahuja 

Menurut Dr. Ahujae, pengertian manajemen adalah pihak-pihak 

yang menawarkan/ menyediakan jasa untuk bidang yang 

berhubungan dengan manajemen. 

8. Renville Siagian 

Menurut Renville Siagian, pengertian Manajemen adalah salah satu 

bidang usaha yang bergerak di bidang jasa pelayanan yang dikelola 

oleh tenaga ahli yang terlatih dan berpengalaman. 

9. Dr. Bennett N.B Silalahi, M.A 

Menurut Dr. Bennett N.B Silalahi, M.A, pengertian manajemen 

adalah ilmu perilaku yang terdiri dari aspek sosial eksak bukan dari 

tanggungjawab keselamatan serta kesehatan kerja baik dari sisi 

perencanaannya. 

10. James A.F.Stoner 

Menurut James A. F. Stoner, pengertian manajemen adalah suatu 

proses perencaan, pengorganisasian, leadership, serta pengendalian 
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upaya dari anggota organisasi tersebut serta penggunaan Sumber 

daya yang tersedia di organisasi tersebut guna mencapai suatu tujuan 

yang telah ditetapkan organisasi sebelumnya. 

2.1.2 Manajemen Sumber Daya Manusia 

2.1.2.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia, disingkat MSDM, adalah 

suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber 

daya (tenaga kerja) yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif 

serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan (goal) 

bersama perusahaan, karyawan dan masyarakat menjadi maksimal. 

MSDM didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan 

adalah manusia - bukan mesin - dan bukan semata menjadi sumber daya 

bisnis.[butuh rujukan] Kajian MSDM menggabungkan beberapa bidang ilmu 

seperti psikologi, sosiologi, dan lain-lain 

Unsur utama MSDM adalah manusia. 

Manajemen sumber daya manusia juga menyangkut desain dan 

implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan 

karyawan, pengelolaan karier, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan dan 

hubungan ketenagakerjaan yang baik. Manajemen sumber daya manusia 

melibatkan semua keputusan dan praktik manajemen yang memengaruhi 

secara langsung sumber daya manusianya. 

 

 

 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_manusia
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_manusia
https://id.wikipedia.org/wiki/Individu
https://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
https://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kutip_sumber_tulisan
https://id.wikipedia.org/wiki/Psikologi
https://id.wikipedia.org/wiki/Sosiologi
https://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
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2.1.3  Lingkungan Kerja dan Produktivitas Kerja 

2.1.3.1 Pengertian Lingkungan Kerja  

   Lingkungan kerja dalam suatu perusahaan sangat penting untuk 

diperhatikan oleh manajemen. Meskipun lingkungan kerja tidak melaksanakan 

proses produksi dalam suatu perusahaan, namun lingkungan kerja mempunyai 

pengaruh langsung terhadap para karyawan yang melaksanakan proses produksi 

tesebut. Lingkungan kerja yang nyaman bagi karyawannya dapat meningkatkan  

kinerja. Sebaliknya, lingkungan kerja yang tidak memadai akan dapat menurukan 

kinerja dikatakan baik atau sesuai apabila manusia dapat melaksanakan kegiatan 

secara optimal, sehat dan nyaman. Pengertian lingkungan kerja menurut 

Armstrong (Bagus Kisworo, 2012: 75), the work environment consist of the 

system of work, the design of jobs, working conditions, and theways in which 

people are treated at work by their managers and co-workers. Lingkungan kerja 

terdiri dari sistem kerja, desain pekerjaan, kondisi kerja, dan cara-cara di mana 

orang diperlakukan di tempat kerja dengan manajer mereka dan rekan kerja. 
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  Schultz dan Sydney E. Schultz  dalam Mangkunegara (2005: 105) yang 

mengemukakan :“ Environment of work include physical condition of work, 

temporal factors, and individual psychological factors” 

 Kehidupan manusia tidak terlepas dari lingkungan. Manusia yang bekerja 

dalam suatu tempat disebut dengan lingkungan kerja. Seseorang dalam 

menyelesaikan tugas pekerjaannya membutuhkan suasana yang nyaman guna 

mendukung hasil kerja yang maksimal. Segenap faktor yang berwujud yang 

berbeda di sekeliling ruang kerja dan umumnya mempengaruhi baik buruknya 

pelaku pekerja yang bersangkutan. Faktor-faktor yang terpenting umumnya 

berupa cahaya, penerangan, warnaruang, keadaan udara (suhu, kelembaban dan 

peredarannya dan sumber kegaduhan (faktor suara). Lingkungan kerja dalam 

suatu organisasi penting untuk diperhatikan, hal ini karena lingkungan merupakan 

tempat dimana pegawai melaksanakan tugas yang berkaitan dengan organisasi 

agar hasil yang didapat sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Lingkungan 

kerja yang aman, nyaman dan tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung 

akan mempengaruhi kondisi karyawan seperti meningkatkan gairah pegawai 

dalam bekerja. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Nitisemito 

(2000: 183), “lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para 

pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas 

yang dibebankan”. Sedarmayanti (2000: 1) 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”. 
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 Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

lingkungan kerja adalah keadaan sekitar para pegawai yang memberikan pengaruh 

pada saat bekerja, baik yang berbentuk fisik maupun non fisik. 

2.1.3.2  Jenis-Jenis Lingkungan Kerja 

  Lingkungan Kerja menurut Mangkunegara (2005: 105) diantaranya adalah : 

1. Lingkungan Fisik Kerja 

 Kondisi fisik kerja mencakup penerangan (cahaya), suara, warna, musik 

temperatur dan kelembapan. 

1) Penerangan (cahaya) 

Cahaya atau penerangan sangat besar manfaatnya bagi karyawan guna 

mendapat keselamatan dan kelancaran kerja. Oleh sebab itu perlu 

diperhatikan adanya penerangan (cahaya) yang terang tetapi tidak 

menyilaukan. Cahaya yang kurang jelas, sehingga pekerjaan akan lambat, 

banyak mengalami kesalahan, dan pada akhirnya menyebabkan kurang 

efisien dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga tujuan organisasi sulit 

dicapai. Pada dasarnya, cahaya dapat dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu : 

a) Cahaya langsung 

b) Cahaya setengah langsung 

c) Cahaya tidak langsung 

d) Cahaya setengah tidak langsung 
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2) Kondisi Suara 

Kondisi suara ini adalah suara di dalam kantor maupun di luar kantor. Suara 

yang dirasakan gaduh oleh karyawan akan berpengaruh terhadap konsentrasi 

kerja. Berdasarkan hasil penelitian Glass dan Singer disimpulkan bahwa suara 

gaduh berpengaruh terhadap efisiensi produksi kerja. Dan hasil penelitian W. 

Burns dan Kryter dapat disimpulkan bahwa karyawan yang tidak terlindungi 

pada suara 95-1 10 Desibel (Db) dapat menyebabkan pembuluh darahnya 

mengerut, perubahan pupil mata membesar.  Sebaliknya, dan hasil penelitian 

Donnerstein dan Wilson dapat disimpulkan bahwa suara gaduh sangat 

berpengaruh pada emosi karyawan dan sebagai sumber stress. 

3) Warna 

Menata warna di tempat kerja perlu dipelajari dan direncanakan dengan 

sebaik-baiknya. Pada kenyataannya tata warna tidak bisa dipisahkan dengan 

penataan dekorasi. Hal ini dapat dimaklumi karena warna mempunyai 

pengaruh besar terhadap perasaan. Warna ruang kantor yang serasi dapat 

meningkatkan produksi, meningkatkan moral kerja, menurunkan kecelakaan, 

dan menurunkan terjadinya kesalahan kerja. Hal ini didasarkan atas pendapat 

Duane P. Schultz dan Sydney E. Schultz dalam Wibowo (2005: 67)  yang 

mengemukakan: “Color, it has been alleged, can increase production, lower 

accidents and error, and raise morale” (warna dapat menjadikan kondisi 

kerja yang menyenangkan dan menunjang kesehatan kerja). Sebagai contoh, 

warna dinding putih dapat merefleksikan ruang kerja yang lebih terang dan 

cocok untuk ruangan yang sempit, sehingga ruangan tersebut dirasakan 
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seolah-olah menjadi lebih luas. E. Sundstrom  dalam Mangunegara  (2005: 

106) mengemukakan warna sejuk adalah biru dan hijau, warna pastel adalah 

biru muda dan kuning muda, warna hangat adalah kuning dan merah, 

sedangkan warna netral adalah abu-abu, kecoklatan dan coklat. Penentuan 

warna dalam ruang kerja sangat mempengaruhi perilaku kerja. Oleh karena 

itu, pemilihan warna perlu disesuaikan dengan luas ukuran ruangan dan 

kondisi fisik ruang. 

4) Musik 

Penggunaan musik pada jam kerja ternyata berpengaruh positif terhadap 

semangat kerja dan peningkatan produksi. Penggunaan musik pada waktu 

bekerja menambah suasana kerja semakin relax dan bahkan penggunaan 

musik pun dapat menurunkan tingkat absensi dan mengurangi kelelahan 

dalam bekerja. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Duane P. Schultz 

dan Sydney E. Schultz dalam Wibowo (2005: 67)   

”As with color, extravagant claims have been made about 

the effects of music on production and morale. Employees 

are allegedly happier, work harder, have fewer absences, 

and are less tired at the end of the workday as a result of 

listening to music while they work”. 

Efektif tidaknya musik dalam jam kerja, bergantung pada jenis musik yang 

dimainkan. Oleh karena itu, penggunaan musik kerja perlu disesuaikan 

dengan kesukaan karyawan dan kondisi ruang kerja. 
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5) Temperatur dan Kelembaban 

Dalam keadaan normal, tiap anggota tubuh manusia mempunyai temperatur 

berbeda. Tubuh manusia selalu berusaha untuk mempertahankan keadaan 

normal, dengan suatu sistem tubuh yang sempurna sehingga dapat 

menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di luar tubuh. Tetapi 

kemampuan untuk menyesuaikan diri tersebut ada batasnya, yaitu bahwa tubuh 

manusia masih dapat menyesuaikan dirinya dengan temperatur luar jika 

perubahan temperatur luar tubuh tidak lebih dari 20% untuk kondisi panas dan 

35% untuk kondisi dingin, dari keadaan normal tubuh. Menurut hasil 

penelitian, untuk berbagai tingkat temperature akan memberi pengaruh yang 

berbeda. Keadaan tersebut tidak mutlak berlaku bagi setiap karyawan karena 

kemampuan beradaptasi tiap karyawan berbeda, tergantung di daerah 

bagaimana karyawan dapat hidup.  

 Kelembaban adalah banyaknya air yang terkandung dalam udara, biasa 

dinyatakan dalam persentase. Kelembaban ini berhubungan 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. Suatu keadaan dengan temperatur udara 

sangat panas dan kelembaban tinggi, akan menimbulkan pengurangan panas 

dari tubuh secara besar-besaran, karena sistem penguapan. Pengaruh lain 

adalah makin cepatnya denyut jantung karena makin aktifnya peredaran darah 
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untuk memenuhi kebutuhan oksigen, dan tubuh manusia selalu berusaha untuk 

mencapai keseimbangan antar panas tubuh dengan suhu disekitarnya.   

 Lingkungan kerja perlu diperhatikan dalam suatu organisasi agar 

mendukung terciptanya suasana yang kondusif guna mendukung kinerja 

seseorang. Siagian (2011: 57) berpendapat bahwa ada dua macam lingkungan 

kerja sebagai berikut: 

1) Lingkungan kerja fisik, ada beberapa kondisi fisik dari tempat kerja yang 

baik yaitu: 

a) Bangunan tempat kerja disamping menarik untuk dipandang juga 

dibangun dengan pertimbangan keselamatan kerja. 

b) Ruang kerja yang longgar dalam arti penempatan orang dalam suatu 

ruangan tidak menimbulkan rasa sempit. 

c) Tersedianya peralatan yang cukup memadai. 

d) Ventilasi untuk keluar masuknya udara segar yang cukup. 

e) Tersedianya tempat istirahat untuk melepas lelah, seperti kafetaria 

baik dalam lingkungan perusahaan atau sebaliknya yang mudah 

dicapai karyawan. 

f) Tersedianya tempat ibadah keagamaan seperti masjid atau mushola, 

baik dikelompokkan organisasi maupun 

g) sekitarnya. 

h) Tersedianya sarana angkutan, baik yang diperuntukkan karyawan 

maupu angkutan umum yang nyaman, murah dan mudah diperoleh. 
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2) Lingkungan kerja non fisik 

 Lingkungan kerja non fisik adalah lingkungan kerja yang menyenangkan 

dalam arti terciptanya hubungan kerja yang harmonis antara karyawan dan atasan 

karena, pada hakekatnya manusia dalam bekerja tidak mencari uang saja,akan 

tetapi bekerja merupakan bentuk aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan 

kepuasan. Keberhasilan pegawai dalam menjalin hubungan baik di dalam maupun 

di luar pekerjaan ditentukan oleh sikap yang ramah, saling menghargai serta 

memperhatikan kepentingan orang lain sebagai wujud hubungan sosial. 

Berdasarkan teori yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa lingkungan 

kerja terbagi menjadi dua yaitu lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non 

fisik. Lingkungan kondusif bisa tercipta jika adanya komunikasi yang baik dalam 

lingkungan perusahaan, interaksi antar karyawan, motivasi kerja tinggi, tidak ada 

saling curiga, dan memberikan kontribusi menjadi orientasi setiap karyawan 

(Bagus Kisworo, 2012: 64). 

Lingkungan kerja non fisik dalam suatu pekerjaan sangat penting, karena 

menyangkut suatu hubungan antara karyawan dan pimpinan maupun sesama 

karyawan. Lingkungan kerja non fisik adalah lingkungan kerja yang 

menyenangkan dalam arti tercapainya hubungan kerja yang harmonis antara 

karyawan dan atasan, karena pada hakekatnya manusia dalam bekerja tidak 

mencari uang saja, akan tetapi bekerja merupakan bentuk aktivitas yang bertujuan 

untuk mendapatkan kepuasan. Menurut Sedarmayanti (2011: 31) “Lingkungan 

kerja non fisik adalah semua keadaan yang terjadi berkaitan dengan hubungan 

kerja, baik hubungan dengan atasan maupun hubungan sesama rekan kerja, 
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ataupun hubungan dengan bawahan”. Sedangkan menurut Wursanto (2009: 45) 

“Lingkungan kerja non fisik merupakan lingkungan kerja yang tidak dapat 

ditangkap dengan panca indera, seperti warna, bau, suara, dan rasa”. 

Lingkungan kerja non fisik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

lingkungan dimana para pegawai bekerja yang di dalamnya terdapat interaksi 

sosial berupa hubungan atau relasi kerja. Hubungan tersebut berupa hubungan 

formal dan non formal yang dilakukan bawahan terhadap atasan maupun sesama 

bawahan, dalam usaha untuk memupuk kerja sama yang intim dan selaras sebagai 

sarana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Relasi kerja sangat 

diperlukan untuk kelangsungan pekerjaan. Relasi dan kerjasama yang baik dapat 

mendorong motivasi pegawai untuk bekerja sesuai dengan harapan organisasi 

sehingga akan meningkatkan kepuasan kerja. Keberhasilan pegawai dalam 

menjalin hubungan baik di dalam maupun di luar pekerjaan ditentukan oleh sikap 

ramah, saling menghargai, serta memperhatikan kepentingan orang lain sebagai 

wujud dari hubungan sosial. Hal ini diperlukan pimpinan yang dapat memberikan 

perhatin dan pengarahan sehingga dapat mendorong hubungan yang serasi antar 

karyawan. Hubungan antar sesame karyawan sangat perlu sekali diperhatikan 

karena apabila seorang karyawan sudah merasa tidak nyaman dengan teman 

kerjanya dipastikan karyawan tersebut akan malas untuk bekerja. 

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat dikatakan bahwa lingkungan 

kerja non fisik adalah lingkungan kerja yang tidak dapat ditangkap dengan panca 

indera manusia, lingkungan kerja sosial ini lingkungan kerja yang hanya dapat 

dirasakan oleh perasaan. Akan tetapi, lingkungan kerja non fisik ini dapat 
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dirasakan oleh para pekerja melalui hubungan-hubungan sesama pekerja maupun 

dengan atasan.  Lingkungan kerja non fisik merupakan lingkungan kerja yang 

tidak dapat terdeteksi oleh panca indera manusia, namun dapat dirasakan. 

Beberapa macam lingkungan kerja non fisik menurut Wursanto (2009: 268) 

disebutkan yaitu: 

1) Perasaan aman karyawan 

Perasaan aman karyawan merupakan rasa aman dari berbagai bahaya yang dapat 

mengancam keadaan diri karyawan. Wursanto (2009: 269), perasaan aman 

tersebut antara lain: 

a) Rasa aman dari bahaya yang mungkin timbul pada saat menjalankan 

tugasnya. 

b) Rasa aman dari pemutusan hubungan kerja yang dapat mengancam 

penghidupan diri dan keluarganya. 

c) Rasa aman dari bentuk intimidasi ataupun tuduhan dari adanya kecurigaan 

antar karyawan. 

2) Loyalitas Karyawan 

Loyalitas merupakan sikap karyawan untuk setia terhadap perusahaan atau 

organisasi maupun terhadap pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya. Loyalitas 

terdiri dari dua macam, yaitu loyalitas yang bersifat vertikal dan horizontal. 

Loyalitas yang bersifat vertikal yaitu loyalitas antara bawahan dengan atasan atau 

sebaliknya antara atasan dengan bawahan. Loyalitas ini dapat terbentuk dengan 
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berbagai cara. Menurut Wursanto (2009: 269) untuk menunjukan loyalitas 

tersebut dilakukan dengan cara: 

a) Kunjungan atau silaturahmi ke rumah karyawan oleh pimpinan atau 

sebaliknya, yang dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan seperti arisan. 

b) Keikutsertaan pimpinan untuk membantu kesulitan karyawan dalam berbagai 

masalah yang dihadapi karyawan. 

c) Membela kepentingan pegawai selama masih dalam koridor hukum yang 

berlaku. 

d) Melindungi bawahan dari berbagai bentuk ancaman. Sementara itu, loyalitas 

bawahan dengan atasan dapat dibentuk dengan kegiatan seperti open house, 

memberi kesempatan kepada bawahan untuk bersilaturahmi kepada 

pimpinan, terutama pada waktu-waktu tertentu seperti hari besar keagamaan 

seperti lebaran, hari natal atau lainnya. Loyalitas yang bersifat horisontal 

merupakan loyalitas antar bawahan atau antar pimpinan. Loyalitas horisontal 

ini dapat diwujudkan dengan kegiatan seperti kunjung mengunjungi sesama 

pegawai bertamasya bersama, atau kegiatan-kegiatan lainnya. 

 Lingkungan kerja non fisik tersebut merupakan lingkungan kerja yang 

dapat dirasakan oleh karyawan. Karena itu, lingkungan kerja yang dapat 

memberikan perasaan-perasaan aman dan puas dapat mempengaruhi perilaku 

karyawan ke arah yang positif sebagaimana yang diharapkan oleh organisasi. 

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Wursanto (2009: 92) bahwa “Tugas 

pimpinan organisasi adalah menciptakan susunan kerja yang harmonis dengan 

menciptakan human relations sebaik-baiknya”. Karena itu, maka pimpinan 
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menjadi factor yang dapat menciptakan lingkungan kerja non fisik dalam lingkup 

organisasi. 

2.1.3.3  Faktor-Faktor Lingkungan Kerja  

  Menurut Khoiriyah, Lilik (2009: 27) mengemukakan beberapa faktor 

yang mempengaruhi lingkungan kerja antara lain : 

1. Penerangan  

Penerangan adalah cukupnya sinar yang masuk kedalam ruang kerja, 

masing masing karyawan perusahaan. Penerangan yang ada harus 

sesuai dengan kebutuhan, tidak terlalu terang tetapi juga tidak terlalu 

gelap, dengan sistem penerangan yang baik diharapkan karyawan akan 

menjalankan tugasnya dengan lebih teliti, sehingga kesalahan karyawan 

dalam bekerja dapat diperkecil. 

2. Suhu udara.  

Temperatur udara atau suhu udara terlalu panas bagi karyawan akan 

dapat menjadi penyebab penurunnya kepuasan kerja para karyawan 

sehingga akan menimbulkan kesalahan-kesalahan pelaksanaan proses 

produksi. 

3. Ruang gerak.  

Manajemen perusahaan perlu untuk memperhatikan ruang gerak yang 

memadai dalam perusahaan, agar karyawan dapat leluasa bergerak Suhu 

udara. Temperatur udara atau suhu udara terlalu panas bagi karyawan 

akan dapat menjadi penyebab penurunnya kepuasan kerja para 
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karyawan sehingga akan menimbulkan kesalahan-kesalahan 

pelaksanaan proses produksi. 

4. Keamanan kerja.  

Keamanan kerja merupakan faktor yang sangat penting yang diperhatikan 

oleh perusahaan. Dimana keamanan menggambarkan keadaan tentram, 

tidak merasa takut, gelisah atau resah. Kondisi kerja yang aman akan 

membuat karyawan tenang dalam bekerja sehingga meningkatkan 

produktivitas karyawan 

5. Kebisingan 

Salah satu polusi yang cukup mengganggu yaitu kebisingan, kebisinga 

yaitu bunyi yang tidak dikehendaki oleh telinga. Terutama dalam jangka 

panjang bunyi tersebut dapat mengganggu ketenaangan bekerja, merusak 

pendengaran dan menimbulkan kesalahan komunikasi, Kebisingan yang 

terus menerus akan dirasakan sebagai gangguan, apabila jenis pekerjaan 

tertentu yang memerlukan konsentrasi. Sebenarnya kebisingan yang terus 

menerus akan menimbulkan terganggunya kesehatan dan mengacaukan 

konsentrasi dalam bekerja. 

6.  Hubungan antara pimpinan dan bawahan 

Hubungan yang baik dan serasi antara pimpinan dengan bawahanakan 

menimbulkan kegairahan bawahan dalam bekerja.Tetapi bila hubungan 

tersebut buruk, jelas akan menyebabkan produktivitas kerja menurun. Oleh 
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karena itu perlu iklim yang sehat dan serasi antara pimpinan dengan 

bawahan. 

2.1.3.4   Pengertian Produktivitas  

 Menurut Mulyadi (2006:66) : 

“Peningkatan kualitas pekerja yang dicerminkan oleh tingkat 

pendidikan rata-rata yang semakin baik, memberi dampak positif 

terhadap produktivitas tenaga kerja, begitu pula dengan upaya 

peningkatan keterampilan dan pelatihan tenaga kerja yang disertai 

dengan penerapan teknologi yang sesuai, berdampak pula 

terhadap peningkatan produktivias tenaga kerja”.  

Menurut Sinungan (2005:12) :  

Produktivitas juga diartikan sebagai tingkatan efisiensi dalam 

memproduksi barang-barang atau jasa jasa: “produktivitas 

mengutarakan cara pemanfaatan secara baik terhadap sumber 

sumber dalam memproduksi barang-barang”. 

Menurut Handoko (2001:25) Produktivitas merupakan salah satu dari 

beberapa perkembangan  baru dalam manajemen personalia dan sumber daya 

manusia yang penting. Secara umum produktivitas diartikan sebagai hubungan 

antara hasil nyata maupun fisik (barang-barang atau jasa) dengan masukan yang 

sebenarnya. Misalnya saja, “produktivitas adalah ukuran efisiensi produktif, suatu 

perbandingan antara hasil keluaran dan masukan atau output : input. Masukan 

sering dibatasi dengan masukan tenaga kerja, sedangkan keluaran diukur dalam 

kesatuan fisik bentuk dan nilai. 

Sehubungan dengan itu produktivitas kerja dikatakan tinggi jika 

prosesnya berlangsung menurut prosedur dan mekanisme yang tepat dan cermat 

atau yang dinilai terbaik dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Hasil kerja 
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personel secara kuantitatif tidak segera dapat diamati, namun ketepatan dan 

kecermatan mempergunakan metode atau alat. 

Sebagai indikator yang dapat menjamin kualitas hasil yang akan tercapai 

selalu dapat diamati. Dalam keadaan seperti itu berarti daya guna (efisiensi) kerja, 

dapat juga berarti produktivitas kerja. Dengan kata lain pekerjaan yang 

dilaksanakan secara berdaya guna, merupakan juga pekerjaan yang produktif. 

Produktivitas erat terkait dengan hasil kerja yang dicapai oleh pegawai. Hasil 

kerja pegawai tersebut merupakan produktivitas kerja sebagai target yang didapat 

melalui kualitas kerjanya dengan melaksanakan tugas yang sesuai dengan 

peraturan yang ditetapkan oleh organisasi. Kemudian dalam hal ini dikemukakan 

beberapa faktor sebagaimana yang dinyatakan sebagai indikator dari produktivitas 

kerja antara lain: 

a. Kualitas pekerjaan 

Kualitas pekerjaan menyangkut mutu yang dihasilkan.Seorang  pegawai dituntut 

untuk mengutamakan kualitas dalam pelaksanaan tugas tugasnya. Menurut 

Mangkunegara, kualitas kerja adalah ukuran seberapa baik seorang karyawan 

dalam mengerjakan apa yang seharusnya ia kerjakan. Dalam hal ini karyawan 

harus memiliki mind set, keterampilan, pengetahuan, dan niat baik untuk bekerja 

dengan berkualitas, rapi, bersih, teliti, dan indah. 

b. Kuantitas pekerjaan 

Kuantitas pekerjaan menyangkut pencapaian target, hasil kerja yang sesuai 

dengan rencana organisasi. Menurut Mangkunegara, kuantitas kerja adalah ukuran 



31 
 

 

 

seberapa lama seorang karyawan dapat bekerja dalam satu harinya. Dalam hal ini 

karyawan harus berupaya dengan sekuat tenaga untuk mencapai hasil kerja yang 

sesuai dengan target. Artinya karyawan harus selalu menyiapkan kondisi tubuh 

yang kuat dan sehat, kondisi perasaan dan emosi yang penuh semangat, kondisi 

pikiran yang jernih, tenang, dan kreatif. 

c. Ketepatan waktu 

Menurut Dharma (1995:476) Masyarakat berbeda-beda dalam menilai waktu. 

Misalnya budaya barat menganggap waktu sebagai suatu sumber daya yang 

langka, “waktu adalah uang” dan harus digunakan secara efisien. 

d. Semangat kerja 

Menurut Moekijat (1997:31) menyatakan bahwa semangat kerja menggambarkan 

perasaan berhubungan dengan jiwa, semangat kelompok, kegembiraan, dan 

kegiatan. Apabila pekerja tampak merasa senang,optimis mengenai kegiatan dan 

tugas, serta ramah satu sama lain, maka pegawai itu dikatakan mempunyai 

semangat yang tinggi. 

e. Disiplin kerja 

Dalam melaksanakan disiplin kerja, disiplin yang baik dapat diukur dalam wujud: 

1. Pimpinan atau pegawai datang dan pulang kantor tepat pada waktu yang 

ditentukan. 

2. Menghasilkan pekerjaan baik kuantitas maupun kualitas yang memuaskan. 
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3. Melaksanakan tugas penuh dengan semangat. 

4. Mematuhi semua peraturan yang ada. 

 Menurut Sinungan (2003:115) : 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sinungan yang menyatakan 

disiplin adalah sikap kewajiban dari seseorang/kelompok orang 

senantiasa berkehendak untuk mengikuti/mematuhi segala aturan 

keputusan yang telah ditetapkan dan disiplin juga dapat 

dikembangkan melalui suatu latihan antara lain dengan bekerja, 

menghargai waktu dan biaya dari teori tersebut selain mematuhi 

peraturan-peraturan yang ada, disiplin juga dapat diwujudkan dengan 

menghargai waktu yaitu dengan mendisiplinkan diri untuk selalu 

tepat waktu, tenaga yaitu adanya usaha yang optimal dalam 

melaksanakan tugas, serta biaya seefisien mugkin sesuai dengan 

kuantitas pekerjaan yang ada. 

 

2.2 Kerangka Penelitian 

Untuk memudahkan dalam memahami alur penelitian ini, maka dibuat 

kerangka pemikiran yang menjelaskan hubungan antara variabel bebas 

Lingkungan Kerja (X) terhadap Produktivitas Kerja (Y), sebagaimana dapat 

dilihat dalam gambar berikut: 
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Gambar 2.1 

Paradigma Penelitian: 

Gambar 2.1 diatas dapat dijelaskan bahwa variabel bebas lingkungan kerja (X) 

berpengaruh terhadap variabel terikat produktivitas kerja karyawan (Y). 

2.3 Hipotesis 

 Bertitik tolak pada kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka 

dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut: “Terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variabel lingkungan kerja terhadap Peningkatan produktivitas 

kerja karyawan pada CV Eka Karya Graha Tasikmalaya”. 

 

Lingkungan Kerja 

Dimensi : 

1. Penerangan (Cahaya) 

2. Kondisi suara 

3. Warna 

4. Temperatur dan 

kelembaban 

5. Fasilitas ruang 

penyimpanan arsip 

6. Suhu ruangan 

Sumber : Schultz dan 

Sydney E. Schultz  dalam 

Mangkunegara (2005: 105) 

Produktivitas Kerja 

Dimensi : 

1. Kualitas 

pekerjaan  

2. Kuantitas 

pekerjaan 

3. Ketepatan waktu 

4. Keselamatan   

kerja 

5. Disiplin kerja 

Sumber : Muchdarsyah 

Sinungan,2005 : 12 ) 

PENGARUH 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Metode yang digunakan 

 Menurut Suharsimi Arikunto (2009: 160), “Metode penelitian adalah cara 

yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya”. 

Berdasarkan variabel yang akan diteliti maka jenis penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif verifikatif. Sugiyono (2009: 11) menjelaskan bahwa 

“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai 

variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat 

perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain”. 

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat deskripsi atau gambaran 

mengenai fakta-fakta yang ada serta hubungan antar fenomena yang diselidiki 

secara sistematis, faktual dan akurat. Sedangkan pengertian penelitian verifikatif 

menurut Suharsimi Arikunto (2004: 7), “Teknik pengambilan sampel  dalam 

penelitian ini adalah metode sensus atau sampling jenuh. Pengertian dari sampling 

jenuh atau sensus menurut Sugiyono (2008: 122), “Sampling jenuh atau sensus 

adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel.” 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif survey dan Explanatory survey. metode Explanatory survey merupakan 

metode penelitian yang bermaksud menjelaskan hubungan dari suatu variabel ke 



35 
 

 
 

variabel lainnya. Metode ini mengemukakan fakta-fakta yang didukung oleh 

penyebaran kuisioner/angket kepada para responden dan pemahaman literatur. 

Berdasarkan kurun waktu penelitian, metode yang digunakan dalan penelitian ini 

adalah cross sectional method, karena dilaksanakan dalam kurun waktu yang 

tidak berkesinambungan dalam waktu panjang (kurang dari satu tahun). 

3.1.1  Analisis Data 

 Analisis data merupakan salah satu kegiatan penelitian berupa proses 

penyusunan dan pengolahan data guna menafsirkan data yang telah diperoleh. 

Menurut Sugiyono (2012 :206) yang dimaksud dengan analisis data adalah 

sebagai berikut : 

 “Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden 

terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data 

berdasarkan variabel dan jenis responden, menstabulasi data berdasarkan variabel 

dari seluruh responden, menyajikan data dari setiap variabel yang diteliti, 

melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan 

perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.” 

Langkah- langkah yang dilakukan adalah : 

a) Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara menyebarkan 

kuesioner, dimana yang diteliti adalah sampel yang telah ditentukan 

sebelumnya. 
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b) Setelah metode pengumpulan data, kemudian ditentukan alat untuk 

memperoleh data dari elemen-elemen yang akan diselidiki, alat yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah daftar penyusunan pertanyaan atau 

kuesioner. 

c) Daftar kuesioner kemudian disebar ke bagian-bagian yang telah 

ditetapkan. 

d) Apabila data terkumpul, kemudian pengolahan data, disajikan dan 

dianalisis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan uji statistik. Untuk 

nilai variabel x dan variabel y, maka analisis yang digunakan berdasarkan 

mean (rata-rata) dari masing-masing variabel. Nilai rata-rata ini didapat 

dengan menjumlahkan data keseluruhan dalam setiap variabel, kemudian 

dibagi dengan jumlah responden. Untuk rumus rata-rata, rumus yang 

digunakan adalah : 

𝑋 =
  𝑥𝑖

𝑁
  atau  𝑌 =  

  𝑦𝑖

𝑁
 

Keterangan :  

X : rata-rata x 

Y : rata-rata y 

 : Sigma (jumlah) 

Xi : Nilai x ke 1 sampai ke n 

Yi : Nilai y ke 1 sampai ke n 

 N : Jumlah 

- Analisis terhadap kuesioner  

 Menurut Sugiyono (2007: 144):  
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“Analisis terhadap kuesioner adalah teknik pertimbangan 

data untuk menentukan pembobotan jawaban responden 

dilakukan dengan menggunakan skala likert untuk jenis 

pertanyaan/pernyataan tertutup yang berskala normal”. 

 

 

 

  Untuk setiap jawaban diberi skor, maka responden jawaban harus 

menggambarkan, mendukung pernyataan atau tidak mendukung pernyataan. 

Pemberian skor atas pilihan jawaban untuk kuesioner yang diajukan adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Formasi Nilai, Notasi Dan Predikat  

Masing-Masing Pilihan Jawaban  

Nilai 

Positif 

Nilai 

Negatif 

Keterangan Notasi 

5 1 Sangat Setuju SS 

4 2 Setuju S 

3 3 Kurang Setuju KS 

2 4 Tidak Setuju TS 

1 5 Sangat Tidak Setuju STS 

Sumber : Data diolah 

  Perhitungan hasil kuesioner dengan persentase menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

X= 
𝐹

𝑛
𝑥100% 

Keterangan : 

X = Jumlah Persentase jawaban  

F = Jumlah jawaban/frekuensi 
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n = Jumlah responden 

  Setelah diketahui jumlah keseluruhan dari indikator maka untuk 

mengetahui klasifikasi penilaiannya (sangat setuju, setuju, kurang setuju, 

tidak setuju, dan sangat tidak setuju) dapat ditentukan dengan nilai nilai 

interval sebagai berikut : 

    NJI= 
Nilai Tertinggi−Nilai Terendah

Kriteria Pernyataan
 

3.1.2 Populasi dan Sampel 

3.1.2.1 Populasi 

Dalam suatu penelitian dibutuhkan suatu populasi yang akan meliputi 

karakteristik dari objek yang diteliti. Dari kegiatan yang berhubungan dengan 

judul skripsi, maka penulis menentukan populasi sasaran. Populasi penelitian 

merupakan sekumpulan objek yang ditentukan melalui kriteria tertentu yang akan 

dikategorikan ke dalam objek tersebut bisa termasuk orang, dokumen atau catatan 

yang dipandang sebagai objek penelitian.   

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008: 80).  

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa populasi bukan sekedar 

jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh 

karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut sedangkan 

yang dimaksud dengan populasi sasaran adalah populasi yang digunakan untuk 

penelitian. 
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Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan 

pada CV. Eka Karya Graha Tasikmalaya yang berjumlah 20 orang. 

Tabel 3.2 

 Jumlah Karyawan CV. Eka Karya Graha Tasikmalaya dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

No Bagian 
Jumlah 

Populasi 

1 Kacab 1 

2 Admin 2 

3 Marketing 8 

4 Logistik 1 

5 Kurir/Penagih 2 

6 Gudang 2 

7 Driver 2 

8 Helper 2 

Total 20 

 

3.1.2.2 Sampel Penelitian 

Setelah menemukan populasi penelitian maka selanjutnya penulis 

menentukan sampel. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi.sedangkan ukuran sampel merupakan suatu langkah 

menentukan besarnya sampel yang akan diambil dalam melaksanakan suatu 

penelitian. 

Menurut Sugiyono (2008:81) sampel adalah sebagian dari jumlah  dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.  

Pengukuran sampel merupakan langkah untuk menentukan besarnya 

sampel yang akan diambil dalam melaksanakan penelitian dalam suatu objek. 
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Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh 

sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaan 

populasi yang sebenarnya. Dengan istilah lain, sampel harus representatif 

(mewakili). Rincian populasi dalam penelitian ini adalah jumlah karyawan CV. 

Eka Karya Graha Tasikmalaya yaitu sebanyak 20 karyawan. Semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel. 

Agar sampel yang diperoleh representative, peneliti menggunakan rumus 

slovin (Husein Umar, 2005:120), yaitu sebagai berikut: 

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁 (𝑒)2
 

Keterangan:  

n = Jumlah sampel  

N = jumlah populasi  

e = prosentase kelonggaran karena kesalahan pengambilan sampel yang masih     

      ditolelir (ketidaktelitian) 

3.1.3 Skala Pengukuran 

 Penelitian ini menggunakan instrumen pengukuran faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja auditor internal. Hal ini diukur melalui pertanyaan-

pertanyaan yang terdapat pada kuesioner dan menggunakan likert scale  dengan 

skor 1 sampai 5. 

 likert scale  digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang variabel yang diteliti. Dengan skala 

likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 
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Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-

item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan (Sugiyono, 

2012:198) 

3.2  Operasionalisasi Variabel 

 Menurut Sugiyono (2009: 59), “Variabel penelitian adalah suatu atribut 

atau sifat atau nilai diri orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya”. 

 Dari definisi diatas dapat dilihat bahwa operasional variabel berfungsi 

untuk menentukan jenis indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait 

dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat 

dilakukan secara benar, maka dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang 

digunakan. 

 variabel penelitian ini terdiri dari variabel tidak terikat yaitu Lingkungan 

Kerja (X) serta variabel terikat yaitu Produktivitas Kerja Karyawan (Y). 

Operasionalisasi dari masing-masing variabel tersebut diuraikan dalam tabel 3.3 
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Tabel 3.3 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel 

 

Devinisi Variabel Indikator 

Skala 

Pengukuran 

 

Sumber Data 

Lingkungan 

Kerja (X) 

 

Environment of work 

include physical 

condition of work, 

temporal factors, and 

individual 

psychological factors. 

 

1. Penerangan 

(Cahaya) 

2. Kondisi suara 

3. Warna 

4. Temperatur 

dan 

kelembaban 

5. Fasilitas 

ruang 

penyimpanan 

arsip 

6. Suhu ruangan 

Ordinal Schultz dan 

Sydney E. 

Schultz  dalam 

Mangkunegar,

2005: 105 

Produktivitas 

Kerja (Y) 

 

Adalah tingkat efisiensi   

dalam memproduksi 

barang-barang atau 

jasa. Jasa atau 

produktivitas 

mengutarakan cara 

pemanfaatan secara 

baik terhadap sumber-

sumber dalam 

memproduksi barang-

barang  

 

1. Kualitas 

pekerjaan  

2. Kuantitas 

pekerjaan 

3. Ketepatan 

waktu 

4. Keselamatan   

kerja 

5. Disiplin kerja 

 

Ordinal Muchdarsyah 

Sinungan,2005 

: 12  
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3.3  Sumber dan Cara Penentuan Data 

 Jenis pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ada 

dua jenis yaitu: 

a.  Data Primer 

 Data primer yaitu data yang langsung penulis peroleh dari objek penelitian 

pada CV. Eka Karya Graha Tasikmalaya seperti tanggapan responden mengenai 

lingkungan kerja terhadap produktivitas pada CV. Eka Karya Graha Tasikmalaya. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang sudah tersedia dan yang diperoleh dari CV. 

Eka Karya Graha Tasikmalaya yang ada hubungannya dengan penelitian ini, 

diantaranya seperti data jumlah karyawan, sejarah pada CV. Eka Karya Graha 

Tasikmalaya, struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab karyawan dan 

aktifitas pada CV. Eka Karya Graha Tasikmalaya. 

Sumber data yang digunakan dalam penellitian ini hanyalah sumber data 

internal. Sumber data internal adalah sumber data yang didapat dari dalam 

perusahaan atau organisasi dimana penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini 

sumber data internalnya adalah karyawan CV. Eka Karya Graha Tasikmalaya. 

Data internal berupa data poin penilaian hasil karya karyawan, profil dan stuktur 

organisasi CV. Eka Karya Graha Tasikmalaya dan jawaban hasil pengisian 

kuesioner. 
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Pengukuran variabel-variabel menggunakan instrumen (Kuesioner) 

berbentuk pertanyaan tertutup serta diukur dengan menggunakan skala likert 

dengan skor 1 s/d 5. Responden diminta memberikan pendapat untuk setiap butir 

pertanyaan mulai dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju.   

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data merupakan metode atau cara yang digunakan 

peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini 

metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah : 

1. Studi Kepustakaan, yaitu studi dengan mempelajari buku-buku atau 

bahan-bahan tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian 

yang dilakukan. 

Menurut Nazir (2005: 65), “studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan 

data dengan cara mempelajari, mengkaji dan memahami sumber-sumber 

data yang ada pada beberapa buku yang terkait dalam penelitian”. 

Data yang diperoleh dari perpustakaan melalui buku-buku literatur atau 

pengumpulan data dengan cara penulis melihat contoh objek penelitian 

dari buku-buku perpustakaan atau referensi buku lain yang ada.  

2. Studi lapangan, yaitu studi pengumpulan data yang langsun terjun ke 

lapangan dengan cara sebagai berikut : 

a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

pengamatan lapangan terhadap obyek penelitian. 

b. Angket (kuesioner) 
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 Teknik angket adalah suatu cara pengumpulan data dengan menyebarkan 

pertanyaan kepada responden dan responden akan memberikan respon atas 

pertanyaan tersebut (Umar, Husein. 2005:82). Pemilihan teknik angket dalam 

penelitian ini agar memperoleh data yang akurat secara langsung dari orang-

orang yang akan dimintai data. 

3. Dokumentasi  

 Teknik dokumentasi adalah pengumpulan data dan informasi melalui arsip 

dan dokumentasi (Umar, Husein. 2005:83). Untuk memperoleh data 

pendukung yang dibutuhkan dari sumber yang dapat dipercaya, maka 

digunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi berguna untuk 

memperoleh data tentang jumlah karyawan dan data tentang gambaran umum 

CV. Eka Karya Graha Tasikmalaya , dan data-data lain yang mendukung.   

3.5  Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 

3.5.1 Rancangan Analisis  

  1.  Uji Validitas 

   Validitas merupakan ukuran yang menunjukan sejauh mana instrumen 

pengukur mampu mengukur apa apa yang ingin diukur (Santosa, 2005:247). Uji 

validitas dinunjukan untuk mengukur seberapa nyata suatu pengujian atau 

intrumen. Pengukuran dikatakan valid jika mengukur tujuannya dengan benar. 

  Validitas data yang ditentukan oleh proses pengukuran yang kuat. Suatu 

instrumen pengukuran dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila 



46 
 

 
 

instrumen tersebut mengukur apa yang sebenarnya di ukur. Uji validitas 

menunjukan sejauh mana suatu alat ukur benar-benar cocok atau sesuai sebagai 

alat ukur yang diinginkan. Pengujian validitas dilakukan untuk menguji apakah 

jawaban dari kuesioner dari responden benar-benar cocok untuk digunakan dalam 

penelitian ini atau tidak.  Adapun kriteria pengambilan keputusan uji validitas 

untuk setiap pertanyaan adalah nilai corrected item total correlation atau nilai r 

hitung harus berada diatas 0.3. hal ini dikarenakan jika nilai r hitung lebih kecil 

dari 0.3, berarti item tersebut memiliki hubungan yang lebih rendah dengan item-

item pertanyaan lainnya dari pada variabel yang diteliti, sehingga item tersebut 

dinyatakan tidak valid (Iskandar, 2010 : 69). 

2.   Uji Reliabilitas 

  Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukan konsistensi dari alat ukur 

dalam mengukur gejala yang sama di lain kesempatan (Santosa, 2005:251). Suatu 

kuesioner dikatakan handal atau reliabel jika jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 

 Menurut imam Ghozali (2005: 41) : 

“suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban 

seseorang terhadap pernyataan/pertanyaan adalah konsisten atau 

stabil dari waktu ke waktu dan suatu variabel dikatakan reliable 

jika memberikan Cronbach Alpha Coaficcient (a) lebih dari 

0,60”.  

   Reliabilitas instrumen penelitian dalam penelitian ini diuji dengan 

menggunakan koefisien Cronbach’s Alpha. Reliabilitas suatu variabel yang 

dibentuk dari daftar pertanyaan dikatakan baik jika memiliki nilai Cronbach’s 
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Alpha>dari 0,60. Uji realibilitas pada penelitian ini menggunakan teknik 

Cronbach. Dengan rumus sebagai berikut : 

r11= 
𝑘

𝑘−1
1 −

σ2𝑏

𝑣𝑡2  

Keterangan :  

r11 = reliabilitas instrumen       

k = banyak butir pertanyaan  

t
2 = varians total 

b
2 = jumlah varians butir 

3.5.2 Pengujian Hipotesis 

   Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang bersifat 

praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis akan ditolak jika 

salah, dan akan diterima jika benar. Penolakan dan penerimaan hipotesis sangat 

bergantung pada hasil penelitian terhadap fakta yang sudah dikumpulkan. 

Ho : Tidak ada pengaruh yang berarti antara lingkungan kerja terhadap       

                  produktivitas 

Ha : Ada pengaruh yang berarti antara lingkungan kerja terhadap     

       produktivitas. 

3.5.2.1 Koefisien dan Determinasi 

 Koefisien determinasi (R2) merupakan angka yang menunjukkan 
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  seberapa besar perubahan variabel tak bebas (Y) dapat dipengaruhi  

  variabel bebas (X). 

3.5.2.2 Analisis Regresi Linier Sederhana  

Dalam menganalisis data, terhadap data yang dikumpulkan penulis 

menggunakan metode deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan data yang 

didapat dari responden dan dilakukan pengolahan data. Kemudian ditabulasikan, 

selanjutnya diuraikan untuk mendapatkan kesimpulan. Dan kemudian dilanjutkan 

untuk menganalisa pengaruh lingkungan kerja sebagai variabel bebas terhadap 

Produktivitas, digunakan analisis statistik yaitu regresi sederhana. Adapun rumus 

dari regresi tersebut adalah sebagai berikut : 

Y= a + bx + y 

Keterangan : 

Y = Produktivitas 

a = Konstanta 

b = Koefisien regresi 

x = Lingkungan kerja 

𝜀 = Epsilon (variabel pengganggu) 

3.5.2.3 Uji Hipotesis Parsial (Uji t) 

 Melakukan uji t yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh signifikan 

antara variabel bebas (Lingkungan Kerja) terhadap variabel terikat 

(Produktivitas). Uji t akan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel, jika t 



49 
 

 
 

hitung >t tabel maka Hi diterima dan Ho ditolak, tapi jika t hitung <t tabel maka 

Hi ditolak dan Ho diterima. 

 Berikut ini adalah langkah-langkah dengan menggunakan uji t : 

Ho : Tidak ada pengaruh yang berarti antara lingkungan kerja (X) terhadap       

        Produktivitas (Y) 

Ha : Terdapat pengaruh yang berarti antara lingkungan kerja (X) terhadap       

        Produktivitas (Y) 

Untuk melakukan analisis data secara kuantitatif, maka nilai ordinal (kualitatif). 

Untuk ini dugunakan skor yang berpedoman pada skala Likert berikut: 

Sangat setuju  : bobot/ nilai = 5 

Setuju   : bobot/nilai  = 4 

Kurang setuju  : bobot/ nilai = 3 

Tidak setuju  : bobot/nilai  = 2 

Sangat tidak setuju  : bobot/ nilai = 1 

 Setelah diketahui hasil angket yang disebarkan, kemudian dibuat 

persentasenya dengan Criteria sebagai berikut: 

Jika memiliki kesesuaian 81-100% : sangat baik 

Jika memiliki kesesuaian 61-80% : baik 

Jika memiliki kesesuaian 41-60%  : cukup 

Jika memiliki kesesuaian 21-40%  : kurang 

Jika memiliki kesesuaian 0-20%  : kurang sekali  
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 Untuk memudahkan dan memberikan hasil secara akurat dan pasti maka  

dalam melakukan pengujian statistik tersebut menggunakan program komputer 

SPSS (Statistic for Product and Service Sollutions) untuk mencari pengaruh 

antara lingkungan kerja terhadap produktivitas. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1.1 Sejarah Perusahaan 

Pada tahun 2006 dibentuk sebuah perusahan berbentuk CV yang 

bernama CV EKG Mart, CV tersebut bergerak dibidang jasa pemasangan rangka 

atap baja ringan didaerah Padjajaran, Bandung. Saat itu, CV EKG Mart hanya 

beranggotakan 5 orang termasuk pemiliknya dan beberapa tenaga ahli 

pemasangan rangka atap yang hanya bekerja kepada CV tersebut jika terdapat 

proyek yang akan dikerjakan. Proses pemasarannya dilakukan langsung oleh 

pemilik perusahaan tersebut, yaitu dengan terjun langsung ke rumah-rumah 

maupun bangunan-bangunan yang sedang dalam tahap pembangunan. 

Seiring berjalannya waktu CV EKG Mart semakin berkembang dan semakin 

luas usahanya. Pada tahun 2009 CV tersebut berubah menjadi PT, yaitu PT. Eka 

Karya Sinergi dan beralih menjadi perusahaan Perdagangan, yaitu penyedia 

bahan-bahan rangka atap baja ringan. Akan tetapi, walaupun namanya berubah 

menjadi PT. Eka Karya Sinergi, produk yang dihasilkan tetap mengguankan nama 

EKG Mart Indonesia diproduknya dan masyarakat luas lebih mengenal dengan 

sebutan PT. EKG Mart Indonesia dibandingkan dengan nama baru PT. Eka Karya 

Sinergi.  
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Pada tahun 2010 PT. EKG Mart Indonesia membangun sebuah pabrik baru 

di daerah Soekarno Hatta, Bandung. Selain itu perusahann tersebut juga 

meluncurkan beberapa produk baru, yang awalnya hanya dua produk hingga 

sekarang PT EKG Mart Indonesia sudah memproduksi lebih dari 30 produk. 

Target pemasarannya yaitu toko-toko besar, baik toko besi, toko baja ringan,toko 

bangunan, pembangunan yang sedang berjalan, dan juga melayani pembelian 

eceran.  Karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut sekarang sudah lebih dari 

80 karyawan. PT EKG Mart Indonesia tidak hanya berpusat di Bandung saja, pada 

tahun 2010 perusahaan tersebut juga mendirikan beberapa cabang dan franchise di 

seluruh Indonesia.  

4.1.1.2 Visi dan Misi Perusahaan  

a. Visi 

PT. EKG Mart Indonesia menjadi produsen rangka atap baja ringan yang 

dapat bersaing, dengan kualitas yang baik, harga kompetitif, dan 

dukungan pelayanan yang memuaskan. 

b. Misi 

1) Memenuhi penyediaan barang dan jasa yang berorientasi terhadap 

kualitas dan kepuasan pelanggan. 

2) Memberikan pelayanan, mutu, dan kepuasan yang terbaik kepada 

pelanggan.  

3) Membangun serta menciptakan citra terbaik perusahaan.  

4) Serta turut berpartisipasi dalam pembangunan negara Republik 

Indonesia. 
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1. Kelebihan Menggunakan Produk EKG Mart 

a. Appropriate Price (Harga Yang Terjangkau) 

b. Best Quality (Kualitas terbaik) 

c. Professional with Expert Hands (Tenaga Ahli) 

d. On Time Delivery Service 

Sistem Rangka Atap Baja Ringan EKG terbuat dari Profil baja mutu 

tinggi (Light Gauge High Tensile Steel) Tipe G550 yang telah diproses 

dengan lapisan Zincalume tahan karat, menjadikan kebutuhan atap bangunan 

anda terpenuhi dengan cepat, tepat dan berkualitas. 

A. Tempat dan Kedudukan Perusahaan 

PT EKG Mart Indonesia ini berlokasi di Jalan Soekarno Hatta No. 321, 

Bandung, Jawa Barat dan memiliki beberapa kantor cabang dan franchise 

dibeberapa kota di Indonesia.  

 
 Gambar 4.1 

Data Cabang dan Franchise EKG Mart Indonesia 
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B. Bentuk dan Badan Hukum Perusahaan 

 Berdasarkan akte pendirian No. 80 tanggal 19 Juni 2016 PT. EKG Mart 

Indonesia telah resmi dikukuhkan secara hukum dengan No NPWP 31.550.565.1-

428.000, berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor  :510/3-

BI12/BPPT. PT. EKG Mart Indonesia berlaku untuk malakukan kegiatan usaha 

perdagangannya  di seluruh wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih 

menjalankan usahanya. 

C. Bidang Usaha Perusahaan 

PT. EKG merupakan Perusahaan Produsen Produk Rangka Atap Baja 

Ringan yang berkualitas dan memberi pelayanan mulai dari perhitungan hingga 

pelaksanaan pemasangan dan sebagai produsen penyedia bahan rangka atap . 

Sistem rangka atap baja Ringan EKG didesain menggunakan program 

STEELTRUS LIGHT WEIGHT STEEL DESIGN yang merupakan program 

computer terintergrasi dan berakurasi tinggi. Terdapat uji Laboratorium Teknik 

Metalurgi, Program Studi Teknik Material ITB untuk pengujian Material bahan 

yang diproduksi. 

Beberapa produk EKG, yaitu: 

1. EKG Truss 

2. EKG Deck 

3. EKG Hollow 

4. EKG Roof 

5. Accesories 
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Gambar 4.2 EKG Truss 

 

Gambar 4.3 EKG Deck 
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Gambar 4.4 EKG Hollow dan EKG Roof 

 

Gambar 4.5 Accesories 
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D. Bidang Pekerjaan, Divisi/Departemen tempat Praktek Kerja Lapangan 

PT. EKG Mart Indonesia memiliki ruang lingkup yang luas dengan 

memiliki cabang dan franchise hampir seluruh kota di Indonesia. Penulis 

melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di salah satu cabang PT. EKG Mart 

Indonesia yaitu cabang Tangerang pada bagian Administrasi dan Akuntansi yang 

merangkap juga sebagai Sales in House. 

4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

  Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap 

bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam 

menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang di harapakan dan 

di inginkan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan 

kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan 

aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus 

menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa, jadi ada satu 

pertanggung jawaban apa yang akan di kerjakan. 

Stuktur organisasi merupakan bagian dari tata kerja atau tugas wewenang 

guna mengatur dari berbagai pekerjaan untuk mencapai tujuan dengan 

menyarankan orang-orang untuk melakukan tugas-tugas yang dibebankan dalam 

wadah organisasi atau perusahaan tersebut. 

Dalam organisasi terdapat hubungan saling mempengaruhi satu bagian 

dengan bagian lain. Disini penulis tidak memperinci detail dari seluruh stuktur 

organisasi yang berhubungan sesuai Praktek Kerja Lapangan (PKL). 

4.1.2.1 Gambar Struktur Organisasi 
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1. Struktur EKG Mart Pusat 

 

Gambar 4.6 

Struktur Organisasi EKGmart Pusat 

2. Struktur EKG Mart Cabang 

 

Gambar 4.7 

Struktur Organisasi EKGmart cabang Tasikmalaya 
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4.1.2.2  Uraian Pekerjaan 

1. Kepala Cabang 

Kepala Cabang adalah pemimpin utama dari kantor cabang, hal-hal apa 

saja yang berhubungan dengan kantor cabang berada di bawah 

tanggungjawabnya yang nantinya akan langsung dipertanggungjawabakan 

terhadap kantor pusat. 

Tugas dan tanggungjawab Kepala Cabang, sebagai berikut: 

a. Mengawasi serta melakukan koordinasi segala kegiatan operasional. 

b. Memimpin kegiatan pemasaran dalam kantor cabang. 

c. Memonitor segala kegiatan operasional perusahaan (ruang lingkup kantor 

cabang) 

d. Observasi terhadap kinerja karyawan. 

e. Memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan kantor cabang. 

f. Memberikan penilaian terhadap kinerja karyawannya. 

2. Marketing 

Marketing adalah seseorang yang bertugas  untuk mengenalkan produk 

ke masyarakat luas sehingga menghasilkan sales atau penjualan dari produk 

yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga perusahaan mendapatkan 

keuntungan dari setiap produk yang terjual. 

Tugas dan tanggungjawab Marketing, sebagai berikut: 

a. Memasarkan dan memperkenalkan produk perusahaan 

b. Mencapai target penjualan yang telah ditentukan. 

c. Memastikan kepuasan pelanggan. 
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d. Membuat perencanaan kerja, harian mingguan bulanan dan tahunan. 

3. Administrasi 

Administrasi adalah seseorang yang aktivitasnya berhubungan dengan 

pengaturan kebijakan agar dapat mencapai target atau tujuan perusahaan. 

Tugas dan tanggungjawab Administrasi, sebagai berikut: 

a. Kegiatan surat menyurat, yaitu membuat Sales Order, Delivery Order, 

Invoice, Return pada sistem yang telah disediakan perusahaan. 

b. Kegiatan catat-mencatat, yaitu mencatat omset penjualan, piutang, kas 

kecil dan persediaan barang. 

c. Menyiapkan tagihan. 

d. Membuat laporan pembukuan. 

e. Mengatur jadwal pengiriman barang. 

4. Admin Gudang 

Admin gudang adalah seseorang bertanggungjawab penuh atas persediaan 

barang di gudang. 

Tugas dan tanggungjawab Admin Gudang, sebagai berikut: 

a. Memastikan persediaan barang di gudang. 

b. Mencatat barang masuk dan keluar. 

c. Membuat permintaan persediaan barang. 

d. Melakukan stock opname. 
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5. Logistik 

Logistik terdiri dari Supir dan Kenek yang saling bekerjasama dan 

memiliki tanggungjawab dalam pengiriman barang kepada konsumen. 

6. Penagihan 

Penagihan adalah seseorang yang memiliki tanggungjawab melakukan 

penagihan terhadap konsumen yang telah memiliki hutang terhadap 

perusahaan akibat adanya suatu transaksi penjualan secara kredit. 

4.1.3 Kepegawaian  

Profile Responden adalah hasil dari survey terhadap objek, dalam hal 

ini karyawan CV.Eka Karya Graha Cabang Tasikmalaya sebagai responden. Data 

karakteristik responden sebanyak 20 orang dengan didasarkan kepada jenis 

kelamin, Pendidikan, umur, dan lama kerja. 

4.1.3.1 Karakteristik Responden 

Deskripsi karakteristik responden adalah menguraikan atau 

memberikan gambaran mengenai identitas responden dalam penelitian 

ini, sebab dengan menguraikan identitas responden yang menjadi 

sampel dalam penelitian ini maka akan dapat diketahui sejauh mana 

identitas responden dalam penelitian ini. Oleh karena itu deskripsi 

identitas responden dalam penelitian ini dapat dikelompokan menjadi 

beberapa kelompok yaitu : jenis kelamin, Pendidikan responden, usia 

responden, lama kerja responden. 
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 Dalam penelitian ini ditetapkan sebesar 20 kuesioner yang 

dibagikan kepada responden, dimana dari 20 kuesioner yang dibagikan 

kepada responden semua kuesioner telah dikembalikan dan semuanya 

dapat diolah lebih lanjut. Oleh karena itulah akan disajikan deskripsi 

identitas responden yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Jenis Kelamin  

Jenis kelamin responden dalam penelitian ini dapat dikelompokan dalam 2 

kelompok yaitu kelompok laki-laki dan kelompok perempuan, untuk lebih 

jelasnya akan disajikan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

yang dapat dilihat pada table berikut ini: 

Tabel 4.1 

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No 
Jenis 

Kelamin 
Jumlah  

Persentase 
(%) 

1 Laki-laki 18 orang 90% 

2 Perempuan 2 orang  10% 

 Jumlah 20 orang  100% 

       Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019 

Dari tabel 4.1 diatas diketahui bahwa sebanyak 18 orang atau 90 % 

responden laki-laki dan sisanya sebanyak 2 orang atau 10 % adalah 

responden perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata siswa yang 

menjadi responden penelitian ini adalah didominasi oleh kaum laki-laki 

jika dibandingkan dengan perempuan. 
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2. Pendidikan Responden  

Deskripsi responden menurut Pendidikan menguraikan atau memberikan 

gambaran mengenai Pendidikan responden yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini. Oleh karena itu dalam deskripsi karakteristik responden 

menurut Pendidikan dapat disajikan deskripsi karakteristik responden 

yaitu sebagai berikut:  

Tabel 4.2 

Responden Berdasarkan Pendidikan 

No Pendidikan  Jumlah 
Persentase 

(%) 

1 SMP 4 orang 20% 

2 SMA 13 orang 65% 

3 D3 2 orang 10% 

4 S1 1 orang  5% 

Jumlah 20 orang 100% 

        Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019 

Dari tabel 4.2 diatas diketahui bahwa sebanyak 4 orang atau 20 % 

responden lulusan SMP, diketahui sebanyak 13 orang atau 65 % responden 

lulusan STM/SMA, diketahui sebanyak 2 orang atau 10 % responden 

lulusan D3 dan sisanya sebanyak 1 orang atau 5 % adalah responden 

lulusan S1. 

3. Usia Responden  

Deskripsi responden menurut umur menguraikan atau memberikan 

gambaran mengenai umur responden yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini. Oleh karena itu dalam deskripsi karakteristik responden 
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menurut umur dapat disajikan deskripsi karakteristik responden yaitu 

sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Responden Berdasarkan Usia 

No Umur Jumlah 
Persentase 

(%) 

1 20-30 14 orang  70% 

2 31-40 4 orang 20% 

3 41-50 2 orang  10% 

Jumlah 20 orang  100% 

         Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas diketahui bahwa sebanyak 14 orang 

atau 70 % responden berumur 20-30 tahun, diketahui sebanyak 4 orang 

atau 20 % responden berumur 31-40 tahun, dan diketahui sebanyak 2 

orang atau 10 % responden berumur 41-50 tahun. Tentang tanggapan 

responden mengenai umur, maka didominasi oleh umur antara 20-30 tahun 

yakni 70 %, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden dalam 

penelitian ini kebanyakan berusia antara 20-30 tahun.  

4. Lama Kerja Responden 

Deskripsi responden menurut Lama kerja menguraikan atau memberikan 

gambaran mengenai lama kerja responden yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini. Oleh karena itu dalam deskripsi karakteristik responden 

menurut lama kerja dapat disajikan deskripsi karakteristik responden yaitu 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 

Responden Berdasarkan Lama Kerja 

 

No Lama Kerja Jumlah 
Persentase 

(%) 

1 1 tahun 9 orang 45% 

2 2 tahun 7 orang 35% 

3 3 tahun 2 orang 10% 

4 4 tahun 1 orang 5% 

5 5 tahun 1 orang 5% 

Jumlah 20 orang 100% 

        Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019 

4.1.4 Fasilitas yang Dimiliki 

Fasilitas dapat memberikan kemudahan untuk menyelsaikan beberapa 

usaha. Fasilitas dapat dalam bentuk apapun baik fisik, maupun non fisik. 

Pengertian fasilitas adalah  alat yang digunakan untuk mempermudah dan 

melancarkan suatu usaha atau pekerjaan. Fasilitas dapat pula diartikan segala 

hal yang dapat melancarkan maupun memudahkan pelaksanaan suatu usaha. 

Pendapat lain mengatakan bahwa fasilitas adalah sesuatu yang memudahkan 

dan melancarkan suatu usaha tersebut biasanya berupa benda–benda atau uang. 

Dilihat darisudut pandang yang lain fasilitas adalah sarana untuk melancarkan 

pelaksanaan fungsinya. Arti bahwa fasilitas  adalah kemudahan. Fasilitas 

adalah segala sesuatu yang berupa benda maupun uang yang digunakan untuk 

memudahkan dan  memperlancar suatu usaha yang dilakukan. 

Fasilitas yang tersedia di CV.Eka Karya Graha merupakan penyediaan 

pelengkapan fisik yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada para 
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pelanggan dalam melaksanakan aktivitas mereka sehingga kebutuhan dan 

kepuasaan dapat terpenuhi selama berada di tempat. 

4.1.4.1 Fasilitas Operasional  

Selain memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya, 

operasional CV.Eka Karya Graha didukung dengan fasilitas-fasilitas 

yang lain. 

Berikut adalah daftar sarana-sarana pendukung CV Eka Karya 

Graha Tasikmalaya yaitu : 

a. Peralatan dan perlengkapan kantor  

b. Mesin-mesin kantor 

c. Mesin Komunikasi Kantor 

d. Perabot Kantor 

4.1.4.2 Fasilitas Umum 

 Fasilitas umum yang disediakan CV Eka Karya Graha Tasikmalaya 

diantaranya yaitu : 

1. Fasilitas tempat tinggal 

2. Fasilitas kesehatan dan kesejahteraan 

3. Pensiun dan Tabungan perencanaan 

4. Ruang tunggu  

5. Toilet  

6. Mushola 
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4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pelaksanaan Lingkungan Kerja pada CV Eka Karya Graha 

Tasikmalaya  

Dalam membuat tabel kriteria Lingkungan Kerja, harus 

menentukan jarak interval terlebih dahulu yang dapat dicari dengan 

rumus sebagai berikut: 

Nilai tertinggi setiap indikator Lingkungan Kerja : 20 x 5 =100 

Nilai terendah setiap indikator Lingkungan Kerja  : 20 x 1 = 20 

Jumlah kriteria pernyataan =  5 

NJI= 
Nilai Tertinggi−Nilai Terendah

Kriteria Pernyataan
 

NJI= 
20(5)−20(1) 

5
 = 

100−20

5
 = 

80

5
 = 16 

Tabel 4.5 

Kriteria Lingkungan Kerja 

Nilai Kriteria 

85-100 Sangat Baik 

70-84 Baik 

53-68 Cukup 

37-52 Tidak Baik 

20-36 Sangat Tidak Baik 

       Sumber: Kategori nilai diolah 

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang 

disebarkan kepada 20 responden, diperoleh hasil mengenai lingkungan kerja 

pada CV Eka Karya Graha Tasikmalaya sebagai berikut: 
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1. karyawan  menghirup udara segar tanpa harus keluar  ruangan 

Tanggapan karyawan mengenai Karyawan menghirup udara segar tanpa 

harus keluar ruangan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

karyawan  menghirup udara segar tanpa harus keluar  ruangan 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Presentase 

(%) 

Sangat Setuju  5 10 50 50,00 

Setuju 4 6 24 30,00 

Kurang Setuju  3 3 9 15,00 

Tidak Setuju 2 1 2 5,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah 20 85 100 

  Sumber: Hasil olahan kuesioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.6 diperoleh tanggapan karyawan mengenai 

Karyawan menghirup udara segar tanpa harus keluar ruangan termasuk 

kategori Baik dengan skor 85. Karyawan yang menyatakan sangat setuju 

sebanyak 10 orang jumlah skor 50 atau sebesar 50,00%, setuju sebanyak 6 

orang jumlah skor 24 atau sebesar 30,00%, kurang setuju sebanyak 3 orang 

jumlah skor 9 atau sebesar 15,00 % dan yang menyatakan tidak setuju 1 

orang jumlah skor 2 atau sebesar 5,00%. Artinya karyawan menyatakan 

bahwa Karyawan menghirup udara segar tanpa harus keluar ruangan. 

 

2. Udara bebas keluar masuk ruangan  

Tanggapan karyawan mengenai Udara bebas keluar masuk ruangan adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.7 

Udara bebas keluar masuk ruangan 

Sumber: Hasil olahan kuesioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.7 diperoleh tanggapan karyawan mengenai udara 

bebas keluar masuk ruangan termasuk kategori Sangat Baik dengan skor 93. 

Karyawan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 13 orang jumlah skor 65 

atau sebesar 65,00%, setuju sebanyak 7 orang jumlah skor 28 atau sebesar 

35,00 %, Artinya karyawan menyatakan bahwa di perusahaan tersebut 

karyawan merasakan udara bebas keluar masuk ruangan. 

Udara ditempat saya bekerja udaranya sejuk 

Tanggapan karyawan mengenai Udara ditempatnya bekerja udaranya sejuk 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Udara ditempat saya bekerja udaranya sejuk 

  Sumber: Hasil olahan Kuesioner 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Presentase 

(%) 

Sangat Setuju  5 13 65 65,00 

Setuju 4 7 28 35,00 

Kurang Setuju  3 0 0 0,00 

Tidak Setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah 20 93 100 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Presentase 

(%) 

Sangat Setuju  5 3 15 15,00 

Setuju 4 12 48 60,00 

Kurang Setuju  3 5 15 25,00 

Tidak Setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah 20 78 100 
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Berdasarkan tabel 4.8 diperoleh tanggapan karyawan mengenai Udara 

ditempat bekerja udaranya sejuk termasuk kategori Baik dengan skor 78. 

Karyawan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 3 orang jumlah skor 15 

atau 15,00%, setuju sebanyak 12 orang jumlah skor 48 atau sebesar 60,00 %,  

dan karyawan yang menyatakan kurang setuju sebanyak 5 orang jumlah skor 

15 atau sebesar 25,00 %. Artinya karyawan menyatakan bahwa di perusahaan 

tersebut udaranya sejuk. 

3. Udara yang sejuk membuat saya semangat dalam bekerja 

Tanggapan karyawan mengenai Udara yang sejuk membuat semangat dalam 

bekerja adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.9 

Udara yang sejuk membuat saya semangat dalam bekerja 

   Sumber: Hasil olahan Kuesioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh tanggapan karyawan mengenai Udara 

yang sejuk membuat semangat dalam bekerja termasuk kategori Sangat Baik 

dengan skor 95. Karyawan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 16 orang 

jumlah skor 80 atau 80,00%, setuju sebanyak 3 orang jumlah skor 12 atau 

sebesar 15,00%,  dan karyawan yang menyatakan kurang setuju sebanyak 1 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Presentase 

(%) 

Sangat Setuju  5 16 80 80,00 

Setuju 4 3 12 15,00 

Kurang Setuju  3 1 3 5,00 

Tidak Setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah 20 95 100 
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orang jumlah skor 3 atau sebesar 5,00 %. Artinya karyawan menyatakan 

bahwa jika  di perusahaan tersebut udaranya sejuk maka akan membuat 

semangat dalam bekerja. 

4. Keadaan suhu udara harus sejuk supaya dapat meningkatkan 

produktivitas perusahaan 

Tanggapan karyawan mengenai Keadaan suhu udara harus sejuk supaya dapat 

meningkatkan produktivitas perusahaan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Keadaan suhu udara harus sejuk supaya dapat meningkatkan 

produktivitas perusahaan 

  Sumber: Hasil olahan Kuesioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh tanggapan karyawan mengenai 

Keadaan suhu udara harus sejuk supaya dapat meningkatkan produktivitas 

perusahaan termasuk kategori Sangat Baik dengan skor 97. Karyawan yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 18 orang jumlah skor 90 atau sebesar 

90,00%, setuju sebanyak 1 orang jumlah skor 4 atau sebesar 5,00 %,  dan 

karyawan yang menyatakan kurang setuju sebanyak 1 orang jumlah skor 3 

atau sebesar 5,00%. Artinya karyawan menyatakan bahwa Keadaan suhu 

udara harus sejuk supaya dapat meningkatkan produktivitas perusahaan 

 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Presentase 

(%) 

Sangat Setuju  5 18 90 90,00 

Setuju 4 1 4 5,00 

Kurang Setuju  3 1 3 5,00 

Tidak Setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah 20 97 100 
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5. Ruangan ditempat saya bekerja tidak terlalu lembab  dan pengap 

Tanggapan karyawan mengenai Ruangan ditempat kerja tidak terlalu 

lembab  dan pengap adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Ruangan ditempat saya bekerja tidak terlalu lembab  dan pengap 

  Sumber: Hasil olahan Kuesioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.11 diperoleh tanggapan karyawan mengenai 

Ruangan ditempat kerja tidak terlalu lembab  dan pengap termasuk kategori 

Sangat Baik dengan skor 88. Karyawan yang menyatakan sangat setuju 

sebanyak 9 orang jumlah skor 45 atau sebesar 45,00 %, setuju sebanyak 10 

orang jumlah skor 40 atau sebesar 50,00 %,  dan karyawan yang menyatakan 

kurang setuju sebanyak 1 orang jumlah skor 3 atau sebesar 5,00 %. Artinya 

karyawan menyatakan bahwa Ruangan ditempat kerja tidak terlalu 

lembab  dan pengap. 

6. Suara mesin pabrik membuat saya tidak fokus pada  Pekerjaan 

Tanggapan karyawan mengenai Suara mesin pabrik membuat tidak fokus 

pada  Pekerjaan adalah sebagai berikut: 

 

 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Presentase 

(%) 

Sangat Setuju  5 9 45 45,00 

Setuju 4 10 40 50,00 

Kurang Setuju  3 1 3 5,00 

Tidak Setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah 20 88 100 
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Tabel 4.12 

Suara mesin pabrik membuat saya tidak fokus pada  Pekerjaan 

  Sumber: Hasil olahan Kuesioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.12 diperoleh tanggapan karyawan mengenai Suara 

mesin pabrik membuat tidak fokus pada  Pekerjaan termasuk kategori Sangat Baik 

dengan skor 87. Karyawan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 7 orang 

jumlah skor 35 atau sebesar 35,00%, dan karyawan yang menyatakan setuju 

sebanyak 13 orang jumlah skor atau 65,00%. Artinya karyawan menyatakan 

bahwa Suara mesin pabrik membuat tidak fokus pada  Pekerjaan. 

7. Lingkungan sekitar perusahaan berpengaruh baik  terhadap 

peningkatan perusahaan 

 

Tanggapan karyawan mengenai Lingkungan sekitar perusahaan berpengaruh 

baik  terhadap peningkatan perusahaan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Presentase 

(%) 

Sangat Setuju  5 7 35 35,00 

Setuju 4 13 52 65,00 

Kurang Setuju  3 0 0 0,00 

Tidak Setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah 20 87 100 
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Tabel 4.13 

Lingkungan sekitar perusahaan berpengaruh baik  terhadap 

peningkatan perusahaan 

  Sumber: Hasil olahan Kuesioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.13 diperoleh tanggapan karyawan mengenai 

Lingkungan sekitar perusahaan berpengaruh baik  terhadap peningkatan 

perusahaan termasuk kategori Sangat Baik dengan skor 91. Karyawan yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 12 orang jumlah skor 60 atau sebesar 60,00%, 

setuju sebanyak 7 orang jumlah skor 28 atau sebesar 35,00%, dan karyawan yang 

menyatakan kurang setuju sebanyak 1 orang jumlah skor 3 atau sebesar 5 %. 

Artinya karyawan menyatakan bahwa Lingkungan sekitar perusahaan 

berpengaruh baik  terhadap peningkatan perusahaan. 

8. Kebersihan yang ada di perusahaan tempat saya bekerja sangat terjamin 

Tanggapan karyawan mengenai Kebersihan yang ada di perusahaan tempat 

bekerja sangat terjamin adalah sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Presentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 12 60 60,00 

Setuju 4 7 28 35,00 

Kurang Setuju 3 1 3 5,00 

Tidak Setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah 20 91 100 
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Tabel 4.14 

Kebersihan yang ada di perusahaan tempat saya bekerja sangat terjamin 

  Sumber: Hasil olahan Kuesioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.14 diperoleh tanggapan karyawan mengenai 

Kebersihan yang ada di perusahaan tempat bekerja sangat terjamin termasuk 

kategori Sangat Baik dengan skor 88. Karyawan yang menyatakan sangat setuju 

sebanyak 10 orang jumlah skor 50 atau sebesar 50,00 %, setuju sebanyak 9 orang 

jumlah skor 36 atau sebesar 45,00 %, dan karyawan yang menyatakan tidak setuju 

sebanyak 1 orang jumlah skor 2 atau sebesar 5,00 %. Artinya karyawan 

menyatakan bahwa Kebersihan yang ada di perusahaan tempat bekerja sangat 

terjamin. 

9. Saya merasakan penerangan yang cukup diperusahaan 

Tanggapan karyawan mengenai karyawan merasakan penerangan yang cukup 

diperusahaan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Presentase 

(%) 

Sangat Setuju  5 10 50 50,00 

Setuju 4 9 36 45,00 

Kurang Setuju  3 0 0 0,00 

Tidak Setuju 2 1 2 5,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah 20 88 100 
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Tabel 4.15 

Saya merasakan penerangan yang cukup diperusahaan 

  Sumber: Hasil olahan Kuesioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.15 diperoleh tanggapan karyawan mengenai 

karyawan merasakan penerangan yang cukup diperusahaan termasuk kategori 

Sangat setuju dengan skor 87. Karyawan yang menyatakan sangat setuju 

sebanyak 7 orang atau sebesar 35,00%, dan karyawan yang menyatakan 

setuju sebanyak 13 orang atau sebesar 65,00%,. Artinya karyawan 

menyatakan bahwa dalam kegiatannya diperusahaan merasakan penerangan 

yang cukup. 

10. Kurangnya penerangan membuat mata saya sakit 

Tanggapan karyawan mengenai kurangnya penerangan membuat mata saya 

sakit adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.16 

Kurangnya penerangan membuat mata saya sakit 

Sumber: Hasil olahan Kuesioner, 2019 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Presentase 

(%) 

Sangat Setuju  5 7 35 35,00 

Setuju 4 13 52 65,00 

Kurang Setuju  3 0 0 0,00 

Tidak Setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah 20 87 100 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Presentase 

(%) 

Sangat Setuju  5 15 75 75,00 

Setuju 4 5 20 25,00 

Kurang Setuju  3 0 0 0,00 

Tidak Setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah 20 95 100 
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Berdasarkan tabel 4.16 diperoleh tanggapan karyawan mengenai 

kurangnya penerangan membuat mata sakit termasuk kategori Sangat setuju 

dengan skor 95. Karyawan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 15 orang 

atau sebesar 75,00%, dan karyawan yang menyatakan setuju sebanyak 5 

orang atau sebesar 25,00%. Artinya karyawan menyatakan bahwa kurangnya 

penerangan membuat mata sakit. 

Tabel 4.17 

Rekapitulasi Lingkungan Kerja 

Sumber: Hasil olahan kuesioner, 2019 

No Pertanyaan  
Targat 

Skor 

Skor 

Kriteria 
Kriteria 

1 
karyawan  menghirup udara segar tanpa 

harus keluar  ruangan 
100 85 Sangat Baik 

2 Udara bebas keluar masuk ruangan 100 93 Sangat Baik 

3 
Udara ditempat saya bekerja udaranya 

sejuk 
100 78 Baik 

4 
Udara yang sejuk membuat saya 

semangat dalam bekerja 
100 95 Sangat Baik 

5 

Keadaan suhu udara harus sejuk supaya 

dapat meningkatkan produktivitas 

perusahaan 

100 97 Sangat Baik 

6 
Ruangan ditempat saya bekerja tidak 

terlalu lembab  dan pengap 
100 88 Sangat Baik 

7 
Suara mesin pabrik membuat saya tidak 

fokus pada  Pekerjaan 
100 87 Sangat Baik 

8 

Lingkungan sekitar perusahaan 

berpengaruh baik  terhadap 

peningkatan perusahaan 

100 91 Sangat Baik 

9 
Kebersihan yang ada di perusahaan 

tempat saya bekerja sangat terjamin 
100 88 Sangat Baik 

10 
Saya merasakan penerangan yang 

cukup di perusahaan 
100 87 Sangat Baik 

Jumlah  984  

Rata-rata 100 89,46 Sangat Baik 
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Berdasarkan tabel 4.17 didapatkan hasil dari penilaian responden 

terhadap penilaian Lingkungan kerja karyawan pada CV Eka Karya Graha 

Kota Tasikmalaya dengan jumlah skor 984 atau rata-rata sebesar 89,46. Dari 

hasil tersebut dapat dikatakan bahwa responden menanggapinya dengan 

Sangat Baik atas pelaksanaan penilaian Lingkungan kerja karyawan pada 

CV Eka Karya Graha Kota Tasikmalaya. 

4.2.2 Pelaksanaan Produktivitas kerja karyawan pada CV Eka 

Karya Graha Tasikmalaya 

Hasil Penelitian ini adalah hasil yang di dapat dari pengisian 

kuesioner mengenai Produktivitas kerja kepada 20 responden klasifikasi 

setiap individu variabel Y (Produktivitas Kerja) dapat dihitung dengan 

langkah- langkah sebagai berikut : 

Nilai tertinggi setiap indikator Produktivitas Kerja : 20 x 5 =100 

Nilai terendah setiap indikator Produktivitas Kerja  : 20 x 1 = 20 

Jumlah kriteria pernyataan =  5 

J1 = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah 

        Jumlah Kriteria Pernyataan 

    = 100 – 20   = 16 

        5 
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Klasifikasi penilaian untuk setiap indikator adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.18 

Kriteria Produktivitas Kerja 

Nilai Kriteria 

85-100 Sangat Baik 

70-84 Baik 

53-68 Cukup 

37-52 Tidak Baik 

20-36 Sangat Tidak Baik 

          Sumber: Kategori nilai diolah 

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan melalui kuesioner  yang 

di sebarkan kepada 20 responden diperoleh hasil mengenai Produktivitas Kerja 

yang dilakukan dapat dilihat pada analisis sebagai berikut: 

1. Perusahaan sangat memperhatikan kualitas barang  yang dihasilkan 

Tanggapan karyawan mengenai Perusahaan sangat memperhatikan kualitas 

barang  yang dihasilkan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.19 

Perusahaan sangat memperhatikan kualitas barang  yang dihasilkan 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Presentase 

(%) 

Sangat Setuju  5 15 75 75,00 

Setuju 4 5 20 25,00 

Kurang Setuju  3 0 0 0,00 

Tidak Setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah 20 95 100 

       Sumber: Hasil olahan Kuesioner, 2019 

Berdasarkan Tabel 4.19 maka diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 15 responden jumlah skor 75 atau 

sebesar 75,00%, yang menyatakan setuju sebanyak 5 responden jumlah skor 
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20 atau sebesar 25,00%, ini berarti pernyataan tersebut masuk dalam 

kategori baik berdasarkan tabel 4.18. 

2. Dengan adanya kemampuan yang khusus karyawan dapat menghasilkan 

pekerjaan yang melebihi target 

 

Tanggapan karyawan mengenai Dengan adanya kemampuan yang khusus 

karyawan dapat menghasilkan pekerjaan yang melebihi target adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.20 

Dengan adanya kemampuan yang khusus karyawan dapat menghasilkan 

pekerjaan yang melebihi target 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Presentase 

(%) 

Sangat Setuju  5 13 65 65,00 

Setuju 4 7 28 35,00 

Kurang Setuju  3 0 0 0,00 

Tidak Setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah 20 93 100 

Sumber: Hasil olahan Kuesioner, 2019 

Berdasarkan Tabel 4.20 maka diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 13 responden jumlah skor 65 atau 

sebesar 65,00%, yang menyatakan setuju sebanyak 7 responden jumlah skor 

28 atau sebesar 35,00%, ini berarti pernyataan tersebut masuk dalam 

kategori Sangat baik berdasarkan tabel 4.18. 

3. Dalam bekerja saya harus memperhatikan mutu dan bertanggung jawab 

atas pekerjaan tersebut 

 

Tanggapan karyawan mengenai Dalam bekerja harus memperhatikan mutu dan 

bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.21 

Dalam bekerja saya harus memperhatikan mutu dan bertanggung jawab 

atas pekerjaan tersebut 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Presentase 

(%) 

Sangat Setuju  5 17 85 85,00 

Setuju 4 3 12 15,00 

Kurang Setuju  3 0 0 0,00 

Tidak Setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah 20 97 100 

  Sumber: Hasil olahan Kuesioner, 2019 

Berdasarkan Tabel 4.21 maka diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 17 responden jumlah skor 85 atau sebesar 

85,00%, yang menyatakan setuju sebanyak 3 responden jumlah skor 12 atau 

sebesar 15,00%, ini berarti pernyataan tersebut masuk dalam kategori Sangat 

baik berdasarkan tabel 4.18. 

4. Saya selalu menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya 

Tanggapan karyawan mengenai Saya selalu menyelesaikan pekerjaan tepat 

pada waktunya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.22 

Saya selalu menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya 

 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Presentase 

(%) 

Sangat Setuju  5 11 55 55,00 

Setuju 4 8 32 40,00 

Kurang Setuju  3 1 3 5,00 

Tidak Setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah 20 90 100 

   Sumber: Hasil olahan Kuesioner, 2019 
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Berdasarkan Tabel 4.22 maka diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 11 responden jumlah skor 55 atau sebesar 

55,00%, yang menyatakan setuju sebanyak 8 responden jumlah skor 32 atau 

sebesar 40,00%, dan yang menyatakan kurang setuju sebanyak 1 responden 

jumlah skor 3 atau sebesar 5,00%. ini berarti pernyataan tersebut masuk dalam 

kategori Sangat baik berdasarkan tabel 4.18. 

5. Saya merasa puas dengan hasil kerja yang telah saya kerjakan 

Tanggapan karyawan mengenai Saya merasa puas dengan hasil kerja yang 

telah saya kerjakan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.23 

Saya merasa puas dengan hasil kerja yang telah saya kerjakan 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Presentase 

(%) 

Sangat Setuju  5 8 40 40,00 

Setuju 4 12 48 60,00 

Kurang Setuju  3 0 0 0,00 

Tidak Setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah 20 88 100 

  Sumber: Hasil olahan Kuesioner, 2019 

 

Berdasarkan Tabel 4.23 maka diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 8 responden jumlah skor 40 atau sebesar 

40,00%, yang menyatakan setuju sebanyak 12 responden jumlah skor 48 atau 

sebesar 60,00%, ini berarti pernyataan tersebut masuk dalam kategori Sangat 

baik berdasarkan tabel 4.18. 
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6. Saya akan tetap bekerja dengan baik meskipun tidak dalam pengawasan 

Tanggapan karyawan mengenai Saya akan tetap bekerja dengan baik meskipun 

tidak dalam pengawasan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.24 

Saya akan tetap bekerja dengan baik meskipun tidak dalam pengawasan 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Presentase 

(%) 

Sangat Setuju  5 14 70 70,00 

Setuju 4 5 20 25,00 

Kurang Setuju  3 1 3 5,00 

Tidak Setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah 20 93 100 

  Sumber: Hasil olahan Kuesioner, 2019 

 

Berdasarkan Tabel 4.24 maka diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 14 responden jumlah skor 70 atau sebesar 

70,00%, yang menyatakan setuju sebanyak 5 responden jumlah skor 20 atau 

sebesar 25,00%, dan yang menyatakan kurang setuju sebanyak 1 responden 

jumlah skor 3 atau sebesar 5,00%. ini berarti pernyataan tersebut masuk dalam 

kategori Sangat baik berdasarkan tabel 4.18. 

7. Saya dapat menghasilkan pekerjaan yang melebihi target yang ditetapkan 

oleh perusahaan. 

Tanggapan karyawan mengenai Saya dapat menghasilkan pekerjaan yang 

melebihi target yang ditetapkan oleh perusahaan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.25 

Saya dapat menghasilkan pekerjaan yang melebihi target yang ditetapkan 

oleh perusahaan 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Presentase 

(%) 

Sangat Setuju  5 8 40 40,00 

Setuju 4 11 44 55,00 

Kurang Setuju  3 1 3 5,00 

Tidak Setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah 20 87 100 

   Sumber: Hasil olahan Kuesioner, 2019 

 

Berdasarkan Tabel 4.25 maka diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 8 responden jumlah skor 40 atau sebesar 

40,00%, yang menyatakan setuju sebanyak 11 responden jumlah skor 44 atau 

sebesar 55,00%, dan yang menyatakan kurang setuju sebanyak 1 responden 

jumlah skor 3 atau sebesar 5,00%. ini berarti pernyataan tersebut masuk dalam 

kategori Sangat baik berdasarkan tabel 4.18. 

8. Saya bekerja dengan baik dalam usaha meningkatkan produktivitas 

perusahaan 

Tanggapan karyawan mengenai Saya bekerja dengan baik dalam usaha 

meningkatkan produktivitas perusahaan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.26 

Saya bekerja dengan baik dalam usaha meningkatkan produktivitas 

perusahaan 

 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Presentase 

(%) 

Sangat Setuju  5 12 60 60,00 

Setuju 4 8 32 40,00 

Kurang Setuju  3 0 0 0,00 

Tidak Setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah 20 92 100 

   Sumber: Hasil olahan Kuesioner, 2019 

 

Berdasarkan Tabel 4.26 maka diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 12 responden jumlah skor 60 atau sebesar 

60,00%, yang menyatakan setuju sebanyak 8 responden jumlah skor 32 atau 

sebesar 40,00%. ini berarti pernyataan tersebut masuk dalam kategori Sangat 

baik berdasarkan tabel 4.18. 

9. Saya mendapat perlakuan yang baik pada saat bekerja pada perusahaan 

Tanggapan karyawan mengenai Saya mendapat perlakuan yang baik pada saat 

bekerja pada perusahaan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.27 

Saya mendapat perlakuan yang baik pada saat bekerja pada perusahaan 

 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Presentase 

(%) 

Sangat Setuju  5 13 65 65,00 

Setuju 4 6 24 30,00 

Kurang Setuju  3 1 3 5,00 

Tidak Setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah 20 92 100 

   Sumber: Hasil olahan Kuesioner, 2019 

 

Berdasarkan Tabel 4.27 maka diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 13 responden jumlah skor 65 atau sebesar 

65,00%, yang menyatakan setuju sebanyak 6 responden jumlah skor 24 atau 

sebesar 30,00%. Dan yang menyatakan kurang setuju sebanyak 1 responden 

jumlah skor 3 atau sebesar 5,00%. ini berarti pernyataan tersebut masuk dalam 

kategori Sangat baik berdasarkan tabel 4.18. 
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Tabel 4.28 

Rekapitulasi Produktivitas Kerja 

No Pertanyaan  
Targat 

Skor 

Skor 

Kriteria 
Kriteria 

1 
Perusahaan sangat memperhatikan 

kualitas barang  yang dihasilkan 
100 95 Sangat Baik 

2 

Dengan adanya kemampuan yang 

khusus karyawan dapat menghasilkan 

pekerjaan yang melebihi target 

100 93 Sangat Baik 

3 

Dalam bekerja saya harus 

memperhatikan mutu dan bertanggung 

jawab atas pekerjaan tersebut 

100 97 Sangat Baik 

4 
Saya selalu menyelesaikan pekerjaan 

tepat pada waktunya 
100 90 Sangat Baik 

5 
Saya merasa puas dengan hasil kerja 

yang telah saya kerjakan 
100 88 Sangat Baik 

6 
Saya akan tetap bekerja dengan baik 

meskipun tidak dalam pengawasan 
100 93 Sangat Baik 

7 

Saya dapat menghasilkan pekerjaan yang 

melebihi target yang ditetapkan oleh 

perusahaan. 

100 87 Sangat Baik 

8 
Saya bekerja dengan baik dalam usaha 

meningkatkan produktivitas perusahaan 
100 92 Sangat Baik 

9 
Saya mendapat perlakuan yang baik 

pada saat bekerja pada perusahaan 
100 92 Sangat Baik 

Jumlah   827   

Rata-rata 100 91,89 
Sangat 

Baik 

Sumber: Hasil olahan kuesioner, 2019 

Berdasarkan tabel 4.28 didapatkan hasil dari penilaian responden 

terhadap penilaian produktivitas kerja karyawan pada CV Eka Karya Graha 

Kota Tasikmalaya dengan jumlah skor 827 atau rata-rata sebesar 91,89. Dari 

hasil tersebut dapat dikatakan bahwa responden menanggapinya dengan Sangat 
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Baik atas pelaksanaan penilaian Produktivitas kerja karyawan pada CV Eka 

Karya Graha Kota Tasikmalaya. 

4.2.3 Analisis Data  

4.2.3.1 Uji Validitas 

Menurut (Sugiyono, 2013:172) menyatakan bahwa valid berarti 

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya 

diukur. Valid menunjukan derajat ketepatan antara data sesungguhnya 

terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti.  

 

4.2.3.1 Uji Validitas Variabel Lingkungan Kerja 

Tabel 4.29 

Koefisien Lingkungan Kerja 

No.Butir 

Pertanyaan 
r hitung r kritik Kriteria 

P1 0,647 0,3 Valid 

P2 0,586 0,3 Valid 

P3 0,531 0,3 Valid 

P4 0,755 0,3 Valid 

P5 0,728 0,3 Valid 

P6 0,793 0,3 Valid 

P7 0,318 0,3 Valid 

P8 0,638 0,3 Valid 

P9 0,718 0,3 Valid 

P10 0,454 0,3 Valid 

P11 0,362 0,3 Valid 

        Sumber : Hasil Olahan Kuesioner, 2019 

 Tabel 4.29 menunjukkan bahwa semua indikator pada variabel 

Lingkungan kerja memiliki nilai korelasi > 0,3 dan nilai signifikan dari 
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seluruh item pernyataan berada dibawah  = 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kesebelas indikator tersebut menyatakan valid. Dengan 

demikian instrumen pada penelitian ini layak untuk dianalisis lebih lanjut. 

4.2.3.2 Uji Validitas Variabel Produktivitas Kerja 

Selanjutnya validitas untuk masing-masing butir variabel produktivitas 

kerja (Y) dapat dilihat pada table 4.30 sebagai berikut : 

Tabel 4.30 

Koefisien Produktivitas Kerja 

No.Butir 

Pertanyaan 
r hitung  r kritik Kriteria 

P1 0,779 0,3 Valid 

P2 0,620 0,3 Valid 

P3 0,506 0,3 Valid 

P4 0,745 0,3 Valid 

P5 0,485 0,3 Valid 

P6 0,454 0,3 Valid 

P7 0,520 0,3 Valid 

P8 0,543 0,3 Valid 

P9 0,796 0,3 Valid 

      Sumber: Hasil Olahan Kuesioner, 2019 

Pada tabel 4.30 dapat diketahui bahwa setiap pernyatan yang 

telah peneliti dilakukan dinyatakan valid, dengan menggunakan spss 

maka yang dinyatakan valid r hitung > r tabel artinya instrument yang 

digunakan dalam penelitian mengenai Produktivitas kerja. 
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4.2.3.2 Uji Reliabilitas 

(Sugiyono, 2012:149). Pengertian reliabilitas pada dasarnya 

adalah sejauh mana hasil pengukuran dapat diprercaya. Jika hasil 

pengukuran yang dilakukan secara berulang relatif sama, maka 

pengukuran tersebut dianggap memiliki tingkat reliabilitas yang baik. 

1.  Uji Reliabilitas Penilaian Lingkungan Kerja 

Tabel 4.31 

Uji Reliabilitas Lingkungan Kerja 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,748 ,862 12 

         Sumber: Hasil Olahan Data, 2019 

Berdasarkan tabel hasil uji reliabilitas variabel Lingkungan 

kerja diatas, keduabelas item indikator memiliki nilai Cronbach’s 

Alpha 0,748 yaitu lebih besar dari 0,6. Hasil uji reabilitas tersebut 

menunjukkan bahwa semua variabel dinyatakan reliabel karena telah 

melewati batas koefisien reabilitas sehingga untuk selanjutnya item-

item pada masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan 

sebagai alat ukur. 
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2. Uji Reabilitas Variabel Produktivitas Kerja 

Tabel 4.32 

Uji Reabilitas Variabel Produktivitas Kerja 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,748 10 

   Sumber: Hasil olahan kuesioner, 2019 

Berdasarkan tabel hasil uji reliabilitas variabel Lingkungan 

kerja diatas, keduabelas item indikator memiliki nilai Cronbach’s 

Alpha 0,748 yaitu lebih besar dari 0,6. Hasil uji reabilitas tersebut 

menunjukkan bahwa semua variabel dinyatakan reliabel karena telah 

melewati batas koefisien reabilitas sehingga untuk selanjutnya item-

item pada masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan 

sebagai alat ukur. 

4.2.3.3 Koefisien Korelasi 

Menurut (Danang Sanyoto (2016:57) menyatakan: 

“Tujuan uji korelasi adalah untuk menguji apakah dua variabel yaitu 

variabel bebas dan variabel terikat mempunyai hubungan yang kuat 

ataukah tidak kuat, apakah hubungan tersebut positif atau negatif.” 

Output dari IBM SPSS diperoleh nilai koefisien seperti berikut: 
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Tabel 4.33 

Koefisien Korelasi 

 

Correlations 

 

Lingkungan 

Kerja 

Produktivitas 

karyawan 

Lingkungan Kerja Pearson 

Correlation 

1 ,629** 

Sig. (2-tailed)  ,003 

N 20 20 

Produktivitas 

karyawan 

Pearson 

Correlation 

,629** 1 

Sig. (2-tailed) ,003  

N 20 20 

Sumber: Hasil Olahan Data, 2019 

 

Berdasarkan Tabel 4.33 nilai koefisien korelasi adalah sebesar 0.629. 

Sehingga dapat dinyatakan terdapat hubungan yang positif antara variabel 

penilaian Lingkungan kerja dengan variabel Produktivitas kerja yang 

dikategorikan Kuat, sebagaimana pedoman untuk menginterprestasikan 

koefisien korelasi menurut (Sugiyono,2014:242) adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.34 

Pedoman Interprestasi Koefisien Korelasi 

 

Interval Korelasi Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

Sumber: Sugiyono (2014:242) 
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4.2.3.4  Koefisien determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih 

jelas. “Koefisien determinasi akan menjelaskan seberapa besar 

perubahan atau variasi suatu variabel bisa dijelaskan oleh perubahan 

atau variasi pada variabel yang lain” (Santoso dan Ashari, 2005:125). 

Tabel 4.35 

Hasil perhitungan Koefisien determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,693a ,481 ,452 2,111 

a. Predictors: (Constant), Lingkungan_Kerja 

 
Berdasarkan Tabel 4.35 Maka hasil penelitian yang 

diperoleh nilai r sebesar 0,693. Maka selanjutnya untuk mengetahui 

berapa besar pengaruh variabel Penilaian Lingkungan Kerja terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan  dalam penelitian menggunakan 

koefisien determinasi r2 yang hasilnya dinyatakan dalam persentase 

adalah sebagai berikut: 

KD = R2 X 100% 

      = ( 0,481 X 100% ) 

      = 48,1 % 

Berdasarkan perhitungan diatas dapat diketahui bahwa nilai r2 

sebesar 48,1%. Artinya  Penilaian  Lingkungan Kerja memberikan 
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pengaruh  sebesar 48,1% terhadap produktivitas kerja di CV Eka 

Karya Graha Kota Tasikmalaya sedangkan 51,9% dipengaruhi oleh 

variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam penilitian yang 

dilakukan. 

4.2.3.5 Uji Regresi linier sederhana  

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

pegaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Regresi ini 

digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas. 

Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

linier sederhana.  

Tabel 4.36 

Regresi Linier Sederhana 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 16,582 6,085  2,725 ,014 

Lingkungan_Kerja ,503 ,123 ,693 4,083 ,001 

a. Dependent Variable: Produktivitas_Kerja 

 

 

a. Konstanta sebesar 16,582 diartikan bahwa variabel Pengaruh 

Penilaian Lingkungan Kerja jika tetap atau tidak mengalami 

penurunan maka Produktivitas Kerja akan sebesar 16,582. 

b. Koefisien variabel Penilaian lingkungan kerja karyawan sebesar 

16,582 dapat diartikan bahwa setiap peningkatan presepsi terhadap 
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variabel Penilaian lingkungan kerja sebesar 1 satuan, maka akan 

meningkatkan produktivitas kerja sebesar 0,503. 

4.2.4 Uji Hipotesis 

 4.2.4.1 Uji t ( Parsial ) 

Untuk membuktikan pengaruh variabel X terhadap variabel Y, 

maka dihitung dengan rumus uji t sebagai berikut : 

𝑡 =
𝑟√𝑛 − 2

√1 − 𝑟2
 

 

Keterangan : 

t hitung = Nilai t 

r = nilai koefisien korelasi 

r2 = nilai koefisien determinasi 

n = jumlah sampel 

Dengan tingkat kesalahan 5% maka dilakukan uji dua arah. 

Selanjutnya membandingkan antara t hitung dengan tabel yaitu : 

1. Jika t hitung  > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya 

terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Lingkungan kerja 

terhadap Produktivitas kerja pada CV Eka Karya Graha Kota 

Tasikmalaya. 

2. Jika t hitung  ≥  t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak 

terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Lingkungan kerja 

terhadap Produktivitas kerja pada CV Eka Karya Graha Kota 

Tasikmalaya.   
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Tabel 4.37 

Uji t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 16,582 6,085  2,725 ,014 

Lingkungan_Kerja ,503 ,123 ,693 4,083 ,001 

a. Dependent Variable: Produktivitas_Kerja 

 
Berdasarkan hasil pengujian IBM SPSS diatas menunjukkan 

Penilaian Lingkungan Kerja (X) terhadap Produktivitas Kerja (Y) 

dengan menggunakan batas signifikan (a) = 0,05 diperoleh nilai t 

hitung sebesar 4,083 dengan kata lain t hitung > t tabel atau nilai 

sig.0,000 > 0,05. Hal ini berarti Penilaian Lingkungan Kerja (X) 

berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Kerja (Y).  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan analisa tentang pengaruh lingkungan kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan pada CV Eka Karya Graha Tasikmalaya selain 

didukung oleh teori-teori dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka 

penulis akan memberikan kesimoulan dan saran yang diharapkan dapat 

bermanfaat: 

 1. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil pengolahan dan 

analisis data dengan metode regresi linier sederhana menggunakan software 

SPSS,  Lingkungan kerja dalam suatu perusahaan sangat penting untuk 

diperhatikan oleh manajemen. Meskipun lingkungan kerja tidak melaksanakan 

proses produksi dalam suatu perusahaan, namun lingkungan kerja mempunyai 

pengaruh langsung terhadap para karyawan yang melaksanakan proses produksi 

tesebut. Lingkungan kerja yang nyaman bagi karyawannya dapat meningkatkan  

kinerja. Sebaliknya, lingkungan kerja yang tidak memadai akan dapat menurukan 

kinerja dikatakan baik atau sesuai apabila manusia dapat melaksanakan kegiatan 

secara optimal, sehat dan nyaman. 

2. produktivitas kerja dikatakan tinggi jika prosesnya berlangsung menurut 

prosedur dan mekanisme yang tepat dan cermat atau yang dinilai terbaik dalam 

melaksanakan suatu pekerjaan.  
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Sebagai indikator yang dapat menjamin kualitas hasil yang akan tercapai selalu dapat 

diamati. Dalam keadaan seperti itu berarti daya guna (efisiensi) kerja, dapat juga 

berarti produktivitas kerja. Dengan kata lain pekerjaan yang dilaksanakan secara 

berdaya guna, merupakan juga pekerjaan yang produktif. Produktivitas erat terkait 

dengan hasil kerja yang dicapai oleh pegawai. Hasil kerja pegawai tersebut 

merupakan produktivitas kerja sebagai target yang didapat melalui kualitas kerjanya 

dengan melaksanakan tugas yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh 

organisasi. 

 3. Pengaruh Lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada CV 

Eka Karya Graha Tasikmalaya berdasarkan nilai kolerasi diperoleh sebesar 0,629. 

Sehingga dapat dinyatakan terdapat hubungan yang positif antara variabel penilaian 

lingkungan kerja dengan variabel produktivitas kerja yang dikategorikan kuat. 

Adapun besaran pengaruh penilaian lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja 

karyawan berdasarkan koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 48,1%. 

Selanjutnya dari hasil pengujian hipotesis diperoleh kesimpulan bahwa hipotesis yang 

diajukan yaitu “Terdapat pengaruh positif antara lingkungan kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan pada CV Eka Karya Graha Tasikmalaya”. 
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5.2 Saran 

 Saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian telah dilakukan antara lain: 

1. Upaya yang harus dilakukan oleh CV Eka Karya Graha Tasikmalaya dapat 

menjaga lingkungan kerja agar tetap kondusif seperti menjaga kebersihan 

perusahaan, cukupnya penerangan, minimnya suara gaduh, tata ruang yang 

rapi, ventilasi udara yang cukup dan tata warna yang sesuai dapat mencegah 

kesilauan serta warna yang tepat berguna menimbulkan ketenangan dan 

kegembiraan juga dapat mempermudah pekerjaan. 

2. Bagi penelitian yang tertarik dengan tema pengaruh lingkungan kerja terhadap 

produktivitas kerja disarankan untuk menggunakan sampel dan populasi yang 

lebih luas sehingga kualitas penelitian akan lebih baik. 

3. Bagi penelitian selanjutnya dapat juga dilakukan penelitian untuk 

menggunakan faktor lain yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan 

seperti motivasi kerja. Selain itu dapat juga dilakukan penelitian berbentuk 

eksperimental dalam bentuk pelatihan maupun intervensi lainnya yang 

bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan



 
  

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Anwar, Prabu, Mangkunegara, 2005,Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan,   

Bandung: PT. Remaja Rosda Karya 

 

Arikunto, Suharsimi. 2006 Prosedur Penelitian : suatu Pendekatan Praktik. Cetakan  

Ketigabelas. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 

 

Ghozali, Imam. 2009. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS.  

Semarang: B-P UNDIP. 

 

Ghozali, Imam. (2005: 41), “suatu kuesioner dikatakan reliable 

 

Hasibuan, M. 2003. Organisasi dan Motivasi. Dasar Peningkatan Produktivitas.   

Jakarta: Bumi Aksara. 

 

Hasibuan, Malayu, S.P. 2005, Manajemen Sumber Daya Manusia, edisi 2,   

BPFEYogyakarta, 2001 

 

https://eprints.uny.ac.id/25614/1/Rodi%20Ahmad%20Ginanjar.pdf  

 

http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S46515-sinta%20yulis%20salistera 

 

Muchdarsyah Sinungan, Produktivitas Apa dan Bagaimana, Bumi Aksara, Jakarta,   

2005 

 

Sedarmayanti. 2009. Tata Kerja dan Produktivitas Kerja. Bandung: Mandar Maju. 

 

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Edisi Revisi VI,  

Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006. 

 

Sadarmayanti. 2001. Sumber daya manusia dan prokduktivitas kerja, Mandar Maju,  

Bandung. 

 

Sedarmayanti. (2011). Tata Kerja dan Produktivitas Kerja: Suatu Tinjauan dari   

aspek Ergonomi Atau Kaitan Antara Manusia Dengan Lingkungan Kerjanya.  

CVMandar Maju, Bandung. 

 

Sinungan. (2003), Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja. (Online) 

http://jurnalsdm.blogspot.com/2009/07/produktivitas-kerja-definisi-dan.html 

 

 

https://eprints.uny.ac.id/25614/1/Rodi%20Ahmad%20Ginanjar.pdf
http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S46515-sinta%20yulis%20salistera
http://jurnalsdm.blogspot.com/2009/07/produktivitas-kerja-definisi-dan.html


 
  

 
 

Sinungan, dan Murdhansyah. 2005. Produktivitas : Apa dan Bagaimana. Edisi  

Kedua. Jakarta: Bumi Aksara. 

 

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:  

Alfabeta.  

 

Supardi. 2003. Kinerja Karyawan. Jakarta: Ghalia. 

 

Umar, Husein. 2005. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Edisi Baru.  

PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.  

 

Umar. 2011. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis. Edisi 11. Jakarta: PT. Raja  

  Grafindo Persada. 

 

Wibowo. 2011. Manajemen Kinerja. Edisi Ketiga. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 



 
  

 
 

Lampiran 1.1 

Kuesioner Penelitian 

 

Data Responden 

Umur               :    tahun 

Jenis Kelamin : 

Pendidikan  : 

Lama Bekerja  :    tahun 

Petunjuk 

STS : Sangat Tidak Setuju                          S  : Setuju 

TS : Tidak Setuju                                    SS        : Sangat Setuju 

KS : Kurang Setuju 

 

No. Item Pertanyaan STS TS KS S SS 

 LINGKUNGAN KERJA      

a. Sirkulasi Udara      

1. karyawan  menghirup udara segar tanpa harus 

keluar  ruangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Udara bebas keluar masuk ruangan      

b. Suhu      

3. Udara ditempat saya bekerja udaranya sejuk      

4. Udara yang sejuk membuat saya semangat 

dalam bekerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Keadaan suhu udara harus sejuk supaya dapat 

meningkatkan produktivitas perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ruangan ditempat saya bekerja tidak terlalu 

lembab  dan pengap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Kebisingan      



 
  

 
 

7. Suara mesin pabrik membuat saya tidak fokus 

pada  Pekerjaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Keamanan      

8. Lingkungan sekitar perusahaan berpengaruh 

baik  terhadap peningkatan perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Kebersihan      

9. Kebersihan yang ada di perusahaan tempat 

saya bekerja sangat terjamin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Penerangan      

10. Saya merasakan penerangan yang cukup di 

Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Kurangnya penerangan membuat mata saya 

sakit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRODUKTIVITAS KARYAWAN      

a. Kualitas      

12. Perusahaan sangat memperhatikan kualitas 

barang  yang dihasilkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Dengan adanya kemampuan yang khusus 

karyawan dapat menghasilkan pekerjaan yang 

melebihi target 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Kuantitas      

14. Dalam bekerja saya harus memperhatikan 

mutu dan bertanggung jawab atas pekerjaan 

tersebut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Waktu      

15. Saya selalu menyelesaikan pekerjaan tepat 

pada waktunya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Saya merasa puas dengan hasil kerja yang 

telah saya kerjakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Saya akan tetap bekerja dengan baik meskipun 

tidak dalam pengawasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Saya dapat menghasilkan pekerjaan yang 

melebihi target yang ditetapkan oleh 

perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Kinerja Karyawan      

19. Saya bekerja dengan baik dalam usaha 

meningkatkan produktivitas perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Saya mendapat perlakuan yang baik pada saat 

bekerja pada perusahaan 

     

 



 
  

 
 

Lampiran 1.2 

Skor Jawaban (X) 

 

Responden 
Item 

1 

Item 

2 

Item 

3 

Item 

4 

Item 

5 

Item 

6 

Item 

7 

Item 

8 

Item 

9 

Item 

10 

Item 

11 
Skor 

1 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 52 

2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 52 

3 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 53 

4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 51 

5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 52 

6 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 52 

7 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 49 

8 3 4 3 3 3 3 4 3 2 4 4 36 

9 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 51 

10 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 48 

11 2 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5 43 

12 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 52 

13 4 4 3 5 5 4 4 5 4 4 5 47 

14 3 4 3 5 5 4 4 5 5 4 5 47 

15 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 50 

16 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 49 

17 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 49 

18 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 49 

19 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 50 

20 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 52 

Jumlah 85 93 78 95 97 88 87 91 88 87 95 984 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

Lampiran 1.3 

Skor Jawaban (Y) 

Responden 
Item 

1 

Item 

2 

Item 

3 

Item 

4 
Item 5 

Item 

6 

Item 

7 

Item 

8 

Item 

9 
Skor 

1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 

2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 44 

3 5 5 5 5 4 5 4 4 5 42 

4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 43 

5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 42 

6 5 5 5 4 4 5 4 5 5 42 

7 5 5 5 5 5 5 4 5 5 44 

8 4 4 4 3 4 3 3 4 3 32 

9 5 5 5 4 5 4 4 4 5 41 

10 4 5 4 5 4 5 4 4 5 40 

11 5 4 5 4 5 5 5 5 4 42 

12 5 5 5 4 4 5 4 5 5 42 

13 4 4 5 4 4 5 4 5 4 39 

14 5 5 5 5 5 4 5 5 5 44 

15 4 4 5 4 4 5 5 4 4 39 

16 5 5 4 5 5 4 5 4 5 42 

17 5 4 5 5 4 4 5 5 4 41 

18 5 4 5 5 5 5 5 4 4 42 

19 4 4 5 4 4 5 4 4 4 38 

20 5 5 5 5 4 4 5 5 5 43 

Jumlah 95 93 97 90 88 93 87 92 92 827 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

 

Lampiran 1.4 

Perhitungan Uji Hipotesis Regresi X Terhadap Y 

 

Variables Entered/Removeda 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Lingkungan 

Kerjab 

. Enter 

a. Dependent Variable: Produktivitas Kerja 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,693a ,481 ,452 2,111 

a. Predictors: (Constant), Lingkungan Kerja 

 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 74,303 1 74,303 16,667 ,001b 

Residual 80,247 18 4,458   

Total 154,550 19    

a. Dependent Variable: Produktivitas Kerja 

b. Predictors: (Constant), Lingkungan Kerja 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 16,582 6,085  2,725 ,014 

Lingkungan Kerja ,503 ,123 ,693 4,083 ,001 

a. Dependent Variable: Produktivitas Kerja 



 
  

 
 

 

 

Lampiran 1.5 

Tabel t 

 

 

 



 
  

 
 

 

Lampiran 1.6  

Tabel Nilai-Nilai r Product Moment 

 

 
   Dengan jumlah sample N = 20 dan taraf signifikan  = 5%. 

   Maka diperoleh rkritis 0,444 



 
  

 
 

 

Lampiran 1.7 

Uji Validitas Lingkungan Kerja 

Correlations 

 

 Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10 Item 11 Skor_Total 

Item_1 Pearson Correlation 1 ,325 ,406 ,342 ,207 ,483* ,030 ,406 ,230 ,384 ,033 ,647** 

Sig. (2-tailed)  ,162 ,076 ,141 ,382 ,031 ,902 ,076 ,329 ,095 ,892 ,002 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item_2 Pearson Correlation ,325 1 ,386 ,440 ,209 ,503* ,319 -,027 ,257 ,319 ,303 ,586** 

Sig. (2-tailed) ,162  ,093 ,052 ,377 ,024 ,171 ,911 ,274 ,171 ,195 ,007 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item_3 Pearson Correlation ,406 ,386 1 ,075 ,118 ,522* ,118 ,149 ,305 ,285 -,092 ,531* 

Sig. (2-tailed) ,076 ,093  ,754 ,622 ,018 ,622 ,530 ,191 ,223 ,698 ,016 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item_4 Pearson Correlation ,342 ,440 ,075 1 ,831** ,320 ,342 ,593** ,634** ,147 ,377 ,755** 

Sig. (2-tailed) ,141 ,052 ,754  ,000 ,169 ,140 ,006 ,003 ,537 ,101 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item_5 Pearson Correlation ,207 ,209 ,118 ,831** 1 ,396 ,231 ,649** ,742** ,231 ,303 ,728** 

Sig. (2-tailed) ,382 ,377 ,622 ,000  ,084 ,328 ,002 ,000 ,328 ,195 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item_6 Pearson Correlation ,483* ,503* ,522* ,320 ,396 1 ,036 ,524* ,443 ,575** ,396 ,793** 

Sig. (2-tailed) ,031 ,024 ,018 ,169 ,084  ,880 ,018 ,050 ,008 ,084 ,000 



 
  

 
 

 

 

 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item_7 Pearson Correlation ,030 ,319 ,118 ,342 ,231 ,036 1 -,151 ,456* -,319 ,182 ,318 

Sig. (2-tailed) ,902 ,171 ,622 ,140 ,328 ,880  ,525 ,043 ,171 ,444 ,172 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item_8 Pearson Correlation ,406 -,027 ,149 ,593** ,649** ,524* -,151 1 ,416 ,382 ,147 ,638** 

Sig. (2-tailed) ,076 ,911 ,530 ,006 ,002 ,018 ,525  ,068 ,096 ,537 ,002 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item_9 Pearson Correlation ,230 ,257 ,305 ,634** ,742** ,443 ,456* ,416 1 ,029 ,157 ,718** 

Sig. (2-tailed) ,329 ,274 ,191 ,003 ,000 ,050 ,043 ,068  ,905 ,508 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item_10 Pearson Correlation ,384 ,319 ,285 ,147 ,231 ,575** -,319 ,382 ,029 1 -,061 ,454* 

Sig. (2-tailed) ,095 ,171 ,223 ,537 ,328 ,008 ,171 ,096 ,905  ,800 ,044 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item_11 Pearson Correlation ,033 ,303 -,092 ,377 ,303 ,396 ,182 ,147 ,157 -,061 1 ,362 

Sig. (2-tailed) ,892 ,195 ,698 ,101 ,195 ,084 ,444 ,537 ,508 ,800  ,117 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Skor_Total Pearson Correlation ,647** ,586** ,531* ,755** ,728** ,793** ,318 ,638** ,718** ,454* ,362 1 

Sig. (2-tailed) ,002 ,007 ,016 ,000 ,000 ,000 ,172 ,002 ,000 ,044 ,117  

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



 
  

 
 

Lampiran 1.8 

Uji Validitas Produktivitas Kerja 

 

Correlations 

  Item_1 Item_2 Item_3 Item_4 Item_5 Item_6 Item_7 Item_8 Item_9 Skor_Total 

Item_1 

Pearson 
Correlation 

1 ,545* 0,404 ,488* ,471* 0,050 0,353 ,471* ,594** ,779** 

Sig. (2-
tailed) 

  0,013 0,077 0,029 0,036 0,833 0,127 0,036 0,006 0,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item_2 

Pearson 
Correlation 

,545* 1 -0,015 0,443 0,171 0,101 -0,101 0,257 ,935** ,620** 

Sig. (2-
tailed) 

0,013   0,951 0,050 0,471 0,673 0,673 0,274 0,000 0,004 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item_3 

Pearson 
Correlation 

0,404 -0,015 1 0,118 0,057 ,477* 0,257 ,514* 0,192 ,506* 

Sig. (2-
tailed) 

0,077 0,951   0,619 0,811 0,033 0,274 0,020 0,417 0,023 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 
 
 
 

           

 



 
  

 
 

Item_4 

Pearson 
Correlation 

,488* 0,443 0,118 1 0,345 0,222 ,517* 0,173 ,580** ,745** 

Sig. (2-
tailed) 

0,029 0,050 0,619   0,136 0,348 0,020 0,467 0,007 0,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item_5 

Pearson 
Correlation 

,471* 0,171 0,057 0,345 1 -0,036 0,392 0,042 0,210 ,485* 

Sig. (2-
tailed) 

0,036 0,471 0,811 0,136   0,881 0,087 0,862 0,374 0,030 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item_6 

Pearson 
Correlation 

0,050 0,101 ,477* 0,222 -0,036 1 0,069 0,214 0,330 ,454* 

Sig. (2-
tailed) 

0,833 0,673 0,033 0,348 0,881   0,773 0,365 0,156 0,044 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item_7 

Pearson 
Correlation 

0,353 -0,101 0,257 ,517* 0,392 0,069 1 0,143 0,120 ,520* 

Sig. (2-
tailed) 

0,127 0,673 0,274 0,020 0,087 0,773   0,548 0,615 0,019 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Item_8 

Pearson 
Correlation 

,471* 0,257 ,514* 0,173 0,042 0,214 0,143 1 0,315 ,543* 

Sig. (2-
tailed) 

0,036 0,274 0,020 0,467 0,862 0,365 0,548   0,176 0,013 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 



 
  

 
 

Item_9 

Pearson 
Correlation 

,594** ,935** 0,192 ,580** 0,210 0,330 0,120 0,315 1 ,796** 

Sig. (2-
tailed) 

0,006 0,000 0,417 0,007 0,374 0,156 0,615 0,176   0,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Skor_Total 

Pearson 
Correlation 

,779** ,620** ,506* ,745** ,485* ,454* ,520* ,543* ,796** 1 

Sig. (2-
tailed) 

0,000 0,004 0,023 0,000 0,030 0,044 0,019 0,013 0,000   

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 



 

 
 

Hal : Balasan 

Kepada Yth: 

BAAK Universitas Winaya Mukti Bandung  

Maria Luciana, SE., M.M.  

Di Tempat 

 
Dengan hormat, 

Yang bertanda tangan di bawah ini • 
Nama : R.Ato Sugiarto  

Jabatan : Kepala Cabang  

 

Menerangkan bahwa, 
Nama  Alfi Dalilul Fauziah 
NPM  4122.4.16.11.0007 
Program Study  Sl Manajemen 

 
Telah kami setujui untuk mengadakan penelitian di CV Eka Karya Graha 

Tasikmalaya dengan permasalahan dan judul  
"Pengaruh lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada  

CV Eka Karya Graha Tasikmalaya". 

 
Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan 

terima kasih. 

Tasikmalaya, 7 Januari 2019 

 
R.Ato Sugiarto 

 

EKG MART TASIKMALAYA 

Office : Jalan Letjen Mashudi No.6 Tasikmalaya 

Phone : 0265-7528966 

Email : ekgtasikmalaya@gmail.com 
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