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ABSTRACT 

Lizsi Susanti, NPM: 4122.4.15.11.0066, “The Infuence of the Work Environment 

on Employee Work Discipline at PT. Griya Bintang Pesona”. Under the Guide of 

Riki Nuugraha, MM. 

 

  In this research there are two variables. First is variable X ( environment) 

and variable Y (discipline). This research was conducted to find out how the 

environment in PT. Griya Bintang Pesona, discipline in PT. Griya Bintang Pesona 

and the influence of the environment on employee discipline in PT. Griya Bintang 

Pesona. 

The method of this reseach is a quatitative method,  discuss the formulation 

of the problems that has been made. The data used are primary datacollected 

through questionnaires. The hypotesis of this reseach that is there an influence of 

the environment on employee discipline in PT. Griya Bintang Pesona. To measure 

the magnitude of the influence of these variables used simple linear regression and 

the coefficient of determination with the help of a computer application program 

IMB SPSS 25. 

Based on the results of the data analysis using a statictical method that is 

simple linear resression, the coefficient of determination (KD) of 64,6% was 

obtained with a correlation coefficient of 0.804. Based on these result it can be 

conclude that the environment influences employee discipline in PT. Griya Bintang 

Pesona. 
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ABSTRAK 

Lizsi Susanti, NPM : 4122.4.15.11.0066 , Judul : “Pengaruh 

Lingkungan Kerja terhadap Disiplin Kerja Karyawan di PT. Griya Bintang 

Pesona”.  

Pembimbing : Riki Nugraha, MM 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel X (Lingkungan 

Kerja) dan variabel Y (Disiplin Kerja). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana lingkungan kerja karyawan di PT. Griya Bintang Pesona, Disiplin kerja 

di PT. Griya Bintang Pesona, dan pengaruh lingkungan kerja terhadap disiplin kerja 

karyawan di PT. Griya Bintang Pesona. . 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yaitu 

untuk membahas rumusan yang sudah dibuat. Data yang digunakan adalah data 

primer yang dikumpulkan melalui angket (kuesioner). Hipotesis dari penelitian ini 

adalah ada pengaruh lingkungan kerja terhadap disiplin kerja karyawan di PT. 

Griya Bintang Pesona. Untuk mengukur besarnya pengaruh variabel tersebut 

digunakan regresi linier sederhana dan koefisien determinasi dengan bantuan 

program aplikasi computer IBM SPSS 25. 

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan metode statistic yaitu 

regresi linier sederhana, diperoleh nilai koefisien determinasi (KD) sebesar 64,6% 

dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,804. Berdasarkan hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh terhadap disiplin kerja karyawan 

di PT. Griya Bintang Pesona. 

 

Kata Kunci : Lingkungan Kerja dan Disiplin Kerja 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  Masalah 

Keberhasilan suatu perusahaan tidak selalu diukur oleh jumlah uang yang 

dimiliki namun juga oleh sumber daya manusia (SDM) yang berada di perusahaan. 

Era globalisasi saat ini sangat diperlukan SDM yang bermutu karena maju 

mundurnya suatu perusahaan sangat tergantung pada kualitas SDM atau 

karyawannya. Semakin baik kualitas karyawan suatu perusahaan maka semakin 

tinggi daya saing perusahaan tersebut terhadap perusahaan lainnya. Karyawan 

adalah aset berharga yang perlu diperhatikan dan dibina dengan baik sehingga 

perusahaan harus memperhatikan setiap detil program-program yang berkaitan 

dengan pengembangan sumber daya manusia guna menghasilkan karyawan yang 

kompeten dan berdaya saing tinggi.   

Peningkatan kualitas SDM sangat penting dalam kegiatan kerja terutama 

perusahaan sebagai unit organisasi mampu mengelola dan mengembangkan sumber 

daya yang dimilikinya. Setiap perusahaan mengharapkan sumber daya yang mampu 

bekerja secara efektif dan efisien agar tujuan yang sudah ditetapkan akan tercapai. 

Dalam menilai keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan dilihat dari 

pencapaian tujuan perusahaan dan SDM yang dimiliki suatu perusahaan tersebut. 

SDM di perusahaan perlu dikelola secara professional agar terwujud keseimbangan 

antara kebutuhan karyawan dengan tuntutan dan kemampuan SDM yang nantinya 

akan menentukan keberhasilan suatu perusahaan.  
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Keberhasilan suatu perusahaan juga tidak lepas dari kerjasama antara 

pimpinan dan karyawan, sebab dalam sebuah manajemen perusahaan diperlukan 

kolaborasi antara keduanya. Oleh karena itu perusahaan harus menciptakan 

lingkungan kerja yang kondusif untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada 

karyawan agar dapat bekerja secara optimal. Lingkungan kerja akan mempengaruhi 

emosi karyawan, jika karyawan merasa senang dengan lingkungan yang ada 

disekitar tempat kerja maka karyawan merasa betah di tempat kerja untuk 

melakukan aktivitas sehingga waktu kerja dipergunakan secara efektif. 

Lingkungan kerja yang kondusif pada perusahaan dapat memberikan manfaat 

bagi karyawan untuk menciptakan sikap disiplin kerja karyawan dan meningkatkan 

semangat kerja karyawan. Manfaat lingkungan kerja (Ishak, Tanjung, 2003:26) 

adalah:  

“Menciptakan gairah kerja, sehingga produktivitas dan 

prestasi kerja meningkat. Sementara itu, manfaat yang 

diperoleh karena bekerja dengan orang-orang yang 

termotivasi adalah pekerjaan dapat diselesaikan dengan 

tepat. Yang artinya pekerjaan diselesaikan sesuai standar 

yang benar dalam waktu skala yang ditentukan”.   

 

Lingkungan kerja berperan penting dalam meningkatkan semangat kerja 

sehingga tujuan perusahaan akan terealisasi dengan baik. Lingkungan kerja yang 

baik dapat tercipta apabila kita memperhatikan unsur-unsur yang ada dalam 

lingkungan kerja, baik lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja nonfisik 

merupakan harapan bagi karyawan. Lingkungan kerja fisik (Sedarmayantu, 2009: 

26) adalah:  

“Semua keadaan yang berbentuk fisik yang terdapat 

disekitas tempat kerja serta dapat mempengaruhi karyawan 

baik secara langsung maupun secara tidak langsung. 
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Sedangkan lingkungan kerja non fisik adalah semua 

keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan 

kerja, baik hubungan kerja atasan ataupun dengan sesama 

rekan kerja, dan hubungan dengan bawahan”.  

 

 

Setiap karyawan di perusahaan akan mendapatkan kepuasan kerja secara 

maksimal, kontribusi yang diberikanpun akan semakin baik, begitu pula dengan 

tujuan yang telah direncanakan bersama akan dengan mudah terealisasi. Hal ini 

tentunya harus didukung dengan lingkungan kerja yang baik pula. Lingkungan 

kerja yang baik akan berdampak pada semua aspek yang ada di perusahaan, mulai 

rasa aman, rasa nyaman, rasa saling menghargai, sampai pada aspek yang paling 

penting, yaitu kedisiplinan setiap karyawan. 

Setiap perusahaan pasti memiliki standar perilaku yang harus dilakukan 

karyawan dalam pekerjaan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis untuk 

menginginkan para karyawan mematuhi segala upaya kedisiplinan dalam 

meningkatkan semangat kerja karyawan.  Perusahaan memerlukan ketaatan dari 

karyawannya sebagaimana (Sutrisno, 2009: 85) menyatakan: 

“Perusahaan akan sangat membutuhkan ketaatan dari 

anggota-anggotanya pada peraturan dan ketentuan yang 

berlaku pada perusahaan tersebut. Dengan kata lain, 

disiplin kerja pada karyawan sangat dibutuhkan, karena apa 

yang menjadi tujuan perusahaan akan sukar dicapai bila 

tidak ada disiplin kerja”.  

 

Seringkali karyawan mempunyai kelemahan dalam kedisiplinan, yaitu tidak 

disiplin yang mampu mempengaruhi semangat kerja, sehingga perlu adanya aturan 

yang harus ditaati oleh karyawan. Disiplin kerja dapat digunakan untuk tidak 

melanggar aturan yang telah ditetapkan. Menurut (Siagian,2009:86): 
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 “Disiplin menungjukan suatu kondisi atau sikap hormat 

yang ada pada diri karyawan terhadap peraturan dan 

ketetapan perusahaan. Dengan demikian apabila peraturan 

atau ketetapan yang ada dalam perusahaan itu diabaikan, 

atau sering dilanggar, maka karyawan mempunyai disiplin 

kerja yang buruk”.  

 

 

Disiplin kerja karyawan yang baik akan mempercepat tujuan perusahaan dan 

mencerminkan bersarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang 

diberikan kepadanya hal ini mampu mendorong semangat kerja karyawan, 

sedangkan disiplin kerja yang merosot akan menjadi penghalang dan 

memperlambat tujuan perusahaan. 

Disiplin kerja juga berkaitan dengan sanksi yang perlu diberikan kepada 

karyawan yang melakukan perlanggaran. Menurut (Mangkunegara,2009:131)                

”Pelaksanaan sanksi terhadap perlanggar disiplin dengan memberikan peringatan, 

harus segera, konsisten dan impersonal”. Sehingga karyawan lebih mematuhi 

peraturan yang merupakan kewajiban yang harus ditaati dan tidak menghiraukan 

keputusan-keputusan maupun nilai-nilai yang berlaku.  

Berdasarkan hasil penelitian terdahuluyang mendukung penelitian penulis, 

Noor (2018) menunjukkan bahwa: 

1. variabel lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap variabel disiplin 

kerja. Nilai yang diperoleh dari analisis jalur menunjukkan variabel 

lingkungan kerja terhadap disiplin kerja memiliki pengaruh positif. 

2. variabel lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap variabel 

semangat kerja karyawan. Nilai yang diperoleh dari analisis jalur 
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menunjukkan variabel lingkungan kerja terhadap semangat kerja karyawan 

memiliki pengaruh positif. 

Dan penelitian yang dilakukan oleh Miftachul Mujib (2016) dalam jurnalnya 

menyatakan bahwa  lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

disiplin kerja pegawai. 

PT Griya Bintang Pesona merupakan bentuk usaha yang bergerak di bidang 

developer-trade-contractor. PT. Griya Bintang Pesona adalah salah satu 

perusahaan pengembang perumahan di Tasikmalaya. Perusahaan ini didirikan 

karena permintaan pasar wilayah Kota dan Kabupaten Tasikmalaya akan rumah 

layak huni yang tinggi. 

Hasil studi pendahuluan pada PT. Griya Bintang Pesona, muncul berbagai 

permasalahan, salah-satunya yaitu mengenai lingkungan kerja. 6 karyawan 

menyebutkan bahwa adanya  rasa kurang  nyaman dengan lingkungan yang ada. 

Hal ini disebabkan oleh keadaan kantor yang belum tertata dengan baik, fasilitasnya 

pun dirasa belum lengkap dan suasana kantor yang belum kondusif. Hal tersebutlah  

yang menyebabkan disiplinan kerja menjadi menurun. 

Begitupun dengan masalah komunikasi yang ditemui karyawan mengatakan 

minimnya diskusi antara atasan dan bawahan, tidak adanya motivasi pada bawahan 

dalam melaksanakan tugas, orang kurangnya tegur sapa menunjukkan 

ketidakakraban dan informasi yang kurang jelas dari atasan masih sering diterima 

bawahan sehingga tertekan, canggung dan dalam melaksanakan tugasnya tidak 

didasari karena kewajiban namun terpaksa atau merasa takut. 
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Faktor utama yang paling berpengaruh terhadap rendahnya kedisiplin di PT. 

Griya Bintang Pesona diantaranya; lingkungan kerja yang kurang kondusif, masih 

ada pelanggaran yang dilakukan oleh  karyawan seperti keterlambatan masuk kerja, 

presensi yang hanya dilakukan dengan cara melihat karyawan yang berada di ruang 

kerja lalu melaporkannya ke pimpinan perusahaan, Tidak adanya presensi (tertulis) 

yang merata antara pihak atasan dan bawahan ini tentu akan menimbulkan celah 

bagi karyawan untuk melakukan tindakan indisipliner. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik melakukan 

penelitian mengenai  lingkungan kerja dan disiplin kerja dengan judul 

“PENGARUH LINGKUNGAN KERJA TERHADAP DISIPLIN KERJA 

KARYAWAN PADA PT. GRIYA BINTANG PESONA TAHUN 2019”. 

1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan  uraian latar belakang diatas, maka dapat yang menjadi 

identifikasi masalah mengenai lingkungan dan disiplin kerja adalah sebagai berikut:  

1. Kurang kondusifnya lingkungan kerja di PT. Griya Bintang  Pesona 

berakibat pada tempat kerja terasa kurang nyaman.  

2. Karyawan masih belum mampu bekerja secara etis dan profesional di 

tempat kerja. 

3. Karyawan  tidak memiliki rasa kepemilikan terhadap perusahaan yang 

menandakan rendahnya komitmen. 
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4. Kurang stabilnya motivasi yang dimiliki oleh karyawan.Gaya 

kepemimpinan yang diterapkan kurang sesuai dengan kondisi dan situasi 

perusahaan. 

5. Beban kerja bagi karyawan cukup tinggi. 

6. Kepuasan kerja karyawan yang dirasakan oleh karyawaan belum 

maksimal 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang menjadi rumusan masalah 

megenai lingkungan kerja dan disiplin kerja adalah sebagai berikut:  

1. Seberapa besar lingkungan kerja karyawan  pada PT.Griya Bintang 

Pesona tahun 2019 ? 

2. Seberapa besar disiplin kerja karyawan pada PT.Griya Bintang Pesona 

tahun 2019? 

3. Seberapa besar pengarung lingkungan kerja terhadap disiplin kerja pada 

PT.Griya Bintang Pesona tahun 2019 ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah megenai lingkungan kerja dan disiplin kerja 

tujuan penelitian mengenai lingkungan kerja dan disiplin kerja adalah untuk 

mengetahui dan menganalisis: 

1. Lingkungan kerja pada PT. Griya Bintang Pesona tahun 2019  ? 

2. Disiplin kerja karyawan pada  PT. Griya Bintang Pesona tahun 2019  ? 

3. Pengaruh lingkungan kerja terhadap disiplin kerja karyawan pada PT. 

Griya Bintang Pesona tahun 2019  ? 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian mengenai lingkungan kerja dan disiplin kerja karyawan 

baik secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu 

pengetahuan, wawasan, dan pengalaman peneliti ataupun pihak lain 

dalam bidang pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia, 

khususnya mengenai pengaruh lingkungan kerja dan disiplin kerja 

karyawan, mejadi bahan acuan bagi perusahaan untuk perbaikan 

berkepanjangan. 

2. Secara Praktis 

1)  Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

sebagai bahan pertimbangan & perbaikan bagi pihak manajemen PT. 

GRIYA BINTANG PESONA mengenai lingungan kerja dan 

disiplin kerja 

2) Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan refrensi 

untuk mahasiswa dan generasi penerus di Fakultas Ekonomi 

Universitas Winaya Mukti Bandung. 
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3) Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat menambah pengalaman dan pengetahuan 

tentang lingkungan kerja, disiplin kerja di perusahaan. Selain itu 

penelitian ini juga sebagai sarana untuk mengembangkan dan menerapkan 

ilmu SDM yang sudah diperoleh di bangku perkuliahan. 

4) Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi 

pembaca dan dapat menjadi sumber informasi maupun pertimbangan bagi 

perusahaan yang sedang menghadapi masalah serupa. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN 

DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka  

2.1.1 Lingkungan Kerja  

Lingkungan kerja merupakan suatu faktor yang secara tidak langsung 

mempengaruhi kinerja pegawai. Lingkungan kerja yang kondusif memberikan rasa 

aman dan memungkinkan para pegawai untuk dapat berkerja optimal. 

Lingkungan kerja mempunyai pengaruh langsung terhadap pegawai dalam 

menyelesaikan tanggung jawab kepada organisasi. Jika pegawai menyenangi 

lingkungan kerja dimana dia bekerja, maka pegawai tersebut akan betah di tempat 

kerjanya untuk melakukan aktivitas dan menyelsaikan tugas-tugasnya. Lingkungan 

kerja tersebut mencakup hubungan kerja yang terbentuk antara sesama pegawai dan 

hubungan kerja antar bawahan dan atasan serta lingkungan fisik tempat pegawai 

bekerja. 

Perusahaan hendaknya dapat mencerminkan kondisi yang mendukung 

kerjasama antara tingkat atasan, bawahan maupun yang memiliki status jabatan 

yang sama di perusahaan. Kondisi yang hendaknya  diciptakan adalah suasana 

kekeluargaan, komunikasi yang baik dan pengendalian diri. Lingkungan kerja dapat 

diartikan sebagai kekuatankekuatan yang memengaruhi, baik secara langsung 

maupun tidak langsung terhadap kinerja organisasi atau perusahaan 

(Sedarmayati,2011:2) mendefinisikan bahwa: 
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“Lingkungan kerja maksudnya 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 .” 

 

 (Nitisemito,2001:183) lingkungan kerja adalah: 

”Segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja yang 

dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-

tugas yang dibebankan. Misalnya kebersihan, musik dan 

lain-lain”. 

 

Menurut (Mardiana,2005: 15) lingkungan kerja adalah:  

“Lingkungan dimana pegawai melakukan pekerjaannya 

sehari-hari”. Lingkungan kerja yang kondusif 

memberikan rasa aman dan memungkinkan para pegawai 

untuk dapat berkerja optimal”. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat dikatakan bahwa lingkungan 

kerja merupakan segala sesuatu yang ada disekitar pegawai yang dapat 

mempengaruhi diri pegawai dalam menjalankan tugas yang dibebankan oleh 

perusahaan. Namun secara umum pengertian lingkungan kerja merupakan kondisi 

dan suasana dimana para pegawai tersebut melaksanakan tugas dan pekerjaannya 

dengan maksimal. 

Tujuan utama pengaturan lingkungan kerja adalah naiknya produktivitas 

perusahaan. Oleh karenanya pengadaan fasilitas lingkungan kerja yang baik adalah 

secukupnya saja, jangan sampai tenaga kerja merasa terlalu dimanja dalam bekerja, 

sehingga hasil yang dicapai tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sehubungan 

dengan hal tersebut, maka perencanaan dan pengaturan lingkungan kerja tidak 
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dapat diabaikan begitu saja, karena hal itu berpengaruh pada jalannya operasi 

perusahaan 

2.1.2 Jenis-jenis Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja dapat dibagi atas 2 (dua) jenis, yaitu: lingkungan kerja 

non fisik dan lingkungan kerja fisik (Nurhaida, 2010; Novita, 2013). Lingkungan 

kerja non fisik mencakup hubungan kerja yang terbina dalam perusahan 

(Sedarmayanti, 209). Seseorang bekerja di dalam perusahan tidaklah seorang diri, 

dan dalam melakukan aktivitas, orang tersebut juga membutuhkan bantuan orang 

lain. Menurut Sedarmayanti (2009: 21) Secara garis besar, jenis lingkungan kerja 

terbagi menjadi 2 yakni: 

1. Lingkungan Kerja Fisik 

Menurut Sedarmayanti (2009: 22) “lingkungan kerja fisik adalah semua yang 

terdapat disekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi pegawai baik secara 

langsung maupun tidak langsung”. 

Lingkungan kerja fisik dapat dibagi dalam dua kategori, yakni: 

1) Lingkungan yang langsung berhubungan dengan karyawan (Seperti: pusat kerja, 

kursi, meja dan sebagainya). 

2) Lingkungan perantara atau lingkungan umum dapat juga disebut lingkungan 

kerja yang mempengaruhi kondisi manusia, misalnya  temperatur, kelembaban, 

sirkulasi udara, pencahayaan, kebisingan, getaran mekanis, bau tidak sedap, 

warna, dan lain-lain. 

Menurut (Sarwono,2005:86) “Lingkungan kerja fisik adalah tempat kerja 

pegawai melakukan aktivitasnya”. Lingkungan kerja fisik mempengaruhi semangat 
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dan emosi kerja para karyawan.Faktor-faktor fisik ini mencakup suhu udara di 

tempat kerja, luas ruang kerja, kebisingan, kepadatan, dan kesesakan. Faktor-faktor 

fisik ini sangat mempengaruhi tingkah laku manusia. Selanjutnya menurut 

(Sarwono,2005:86) “Peningkatan suhu dapat menghasilkan kenaikan prestasi kerja 

tetapi dapat pula malah menurunkan prestasi kerja.” 

Kenaikan suhu (Sarwono,2005:87) pada batas tertentu menimbulkan 

semangat yang merangsang prestasi kerja tetapi setelah melewati ambang batas 

tertentu kenaikan suhu ini sudah mulai mengganggu suhu tubuh yang 

mengakibatkan terganggunya pula prestasi kerja. 

Menurut (Robbins,2002:36) lingkungan kerja fisik juga merupakan faktor 

penyebab strees kerja pegawai yang berpengaruh pada prestasi kerja. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi lingkungan kerja fisik adalah sebagai berikut: 

1. Suhu 

Suhu adalah suatu variabel dimana terdapat perbedaan individual yang 

besar. Dengan demikian untuk memaksimalkan produktivitas, adalah penting 

bahwa pegawai bekerja di suatu lingkungan dimana suhu diatur sedemikian 

rupa sehingga berada diantara rentang kerja yang dapat diterima setiap 

individu. 

2. Kebisingan 

Bukti dari telaah-telaah tentang suara menunjukkan bahwa suara-suara yang 

konstan atau dapat diramalkan pada umumnya tidak menyebabkan penurunan 
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prestasi kerja sebaliknya efek dari suara-suara yang tidak dapat diramalkan 

memberikan pengaruh negatif dan mengganggu konsentrasi pegawai. 

3. Penerangan 

Bekerja pada ruangan yang gelap dan samar-samar akan menyebabkan 

ketegangan pada mata. Intensitas cahaya yang tepat dapat membantu pegawai 

dalam memperlancar aktivitas kerjanya. Tingkat yang tepat dari intensitas 

cahaya juga tergantung pada usia pegawai. Pencapaian prestasi kerja pada 

tingkat penerangan yang lebih tinggi adalah lebih besar untukpegawai yang 

lebih tua dibanding yang lebih muda. 

4. Mutu Udara 

Merupakan fakta yang tidak bisa diabaikan bahwa jika menghirup udara 

yang tercemar membawa efek yang merugikan pada kesehatan pribadi. Udara 

yang tercemar dapat mengganggu kesehatan pribadi pegawai. Udara yang 

tercemar di lingkungan kerja dapat menyebabkan sakit kepala, mata perih, 

kelelahan, lekas marah dan depresi. 

Faktor lain yang mempengaruhi lingkungan kerja fisik adalah rancangan ruang 

kerja. Rancangan ruang kerja yang baik dapat menimbulkan kenyamanan bagi 

pegawai di tempat kerjanya. menurut (Robbins,2002:318) faktor-faktor dari 

rancangan ruang kerja tersebut terdiri atas : 

1. Ukuran ruang kerja 

Ruang kerja sangat mempengaruhi kinerja karyawan. Ruang kerja yang 

sempit dan membuat pegawai sulit bergerak akan menghasilkan prestasi kerja 
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yang lebih rendah jika dibandingkan dengan karyawan yang memiliki ruang 

kerja yang luas. 

2. Pengaturan ruang kerja 

Jika ruang kerja merujuk pada besarnya ruangan per pegawai, pengaturan 

merujuk pada jarak antara orang dan fasilitas. Pengaturan ruang kerja itu 

penting karena sangat dipengaruhi interaksi sosial. Orang lebih mungkin 

berinteraksi dengan individu-individu yang dekat secara fisik. Oleh karena itu 

lokasi kerja karyawan mempengaruhi informasi yang ingin diketahui 

3. Privasi 

Privasi dipengaruhi oleh dinding, partisi, dan sekatan-sekatan fisik lainnya. 

Kebanyakan pegawai menginginkan tingkat privasi yang besar dalam 

pekerjaan mereka (khususnya dalam posisi manajerial, dimana privasi 

diasosiasikan dalam status). Namun kebanyakan pegawai juga menginginkan 

peluang untuk berinteraksi dengan rekan kerja, yang dibatasi dengan 

meningkatnya privasi. Keinginan akan privasi itu kuat dipihak banyak orang. 

Privasi membatasi gangguan yang terutama sangat menyusahkan orang-orang 

yang melakukan tugas-tugas rumit. 

2. Lingkungan Kerja Non Fisik 

Menurut (Sedarmayanti,2009: 31) menyatakan bahwa: 

“Lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang 

terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik dengan 

atasan maupun dengan sesama rekan kerja ataupun hubungan 

dengan bawahan”. 
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Lingkungan kerja non fisik ini merupakan lingkungan kerja yang tidak bisa 

diabaikan. Menurut (Nitisemito,2001:171) perusahan hendaknya dapat 

mencerminkan kondisi yang mendukung kerja sama antara tingkat atasan, 

bawahan maupun yang memiliki status jabatan yang sama di perusahaan. Kondisi 

yang hendaknya diciptakan adalah suasana kekeluargaan, komunikasi yang baik 

dan pengendalian diri. 

Membina hubungan yang baik antara sesama rekan kerja, bawahan maupun 

atasan harus dilakukan karena kita saling membutuhkan. Hubungan kerja yang 

terbentuk sangat mempengaruhi psikologis karyawan. 

Menurut (Mangkunegara,2000:9), untuk menciptakan hubungan hubungan 

yang harmonis dan efektif, pimpinan perlu: 

1. Meluangkan waktu untuk mempelajari aspirasi-aspirasi emosi pegawai dan 

bagaimana mereka berhubungan dengan tim kerja 

2. Menciptakan suasana yang meningkatkatkan kreativitas. Pengelolaan 

hubungan kerja dan pengendalian hubungan kerja dan pengendalian 

emosional di tempat kerja itu sangat perlu untuk diperhatikan karena akan 

memberikan dampak terhadap prestasi kerja pegawai. 

Hal ini disebabkan karena manusia itu bekerja bukan sebagai mesin. 

Manusia mempunyai perasaan untuk dihargai dan bukan bekerja untuk uang 

saja 

Menurut (Sedarmayanti,2001:146), yang menjadi indikator-indikator 

lingkungan kerja adalah: 
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1) Penerangan/Cahaya di Tempat Kerja 

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 skhirnya menyebabkan kurang 

efisien dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga tujuan organisasi sulit 

dicapai. 

Pada dasarnya, cahaya dapat dibedakan menjadi empat yaitu: 

1. Cahaya langsung 

2.  Cahaya setengah langsung 

3. Cahaya tidak langsung 

4. Cahaya setengah tidak langsung 

2)  Temperatur di Tempat Kerja 

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. 
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Menurut hasil penelitian, untuk berbagai tingkat temperatur 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. 

3) Kelembaban di Tempat Kerja 

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 untuk memenuhi kebutuhan oksigen, dan 

tubuh manusia selalu berusaha untuk mencapai keseimbangan antar panas 

tubuh dengan suhu disekitarnya. 

4) Sirkulasi Udara di Tempat Kerja 

Oksigen merupakan gas yang dibutuhkan oleh mahluk hidup untuk 

menjaga kelangsungan hidup, yaitu untuk proses metaboliasme. Udara di 

sekitar dikatakan kotor apabila kadar oksigen, dalam udara tersebut telah 

berkurang dan telah bercampur dengan gas atau bau-bauan yang berbahaya 

bagi kesehatan tubuh. Sumber utama adanya udara segar adalah adanya 
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tanaman di sekitar tempat kerja. Tanaman merupakan penghasil oksigen 

yang dibutuhkan olah manusia. Dengan sukupnya oksigen di sekitar tempat 

kerja, ditambah dengan pengaruh secara psikologis akibat adanya tanaman 

di sekitar tempat kerja, keduanya akan memberikan kesejukan dan 

kesegaran pada jasmani. Rasa sejuk dan segar selama bekerja akan 

membantu mempercepat pemulihan tubuh akibat lelah setelah bekerja. 

5) Kebisingan di Tempat Kerja 

Salah satu polusi yang cukup menyibukkan para pakar untuk 

mengatasinya adalah kebisingan, yaitu bunyi yang tidak dikehendaki oleh 

telinga. Tidak dikehendaki, karena terutama dalam jangka panjang bunyi 

tersebut dapat mengganggu ketenangan bekerja, merusak pendengaran, dan 

menimbulkan kesalahan komunikasi, bahkan menurut penelitian, 

kebisingan yang serius bisa menyebabkan kematian. Karena pekerjaan 

membutuhkan konsentrasi, maka suara bising hendaknya dihindarkan agar 

pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan dengan efisien sehingga 

produktivitas kerja meningkat. 

Ada tiga aspek yang menentukan kualitas suatu bunyi, yang bisa 

menentuikan tingkat gangguan terhadap manusia, yaitu lamanya 

kebisingan, intensitas kebisingan, frekuensi kebisingan 

Semakin lama telinga mendengar kebisingan, akan semakin buruk 

akibatnya, diantaranya pendengaran dapat makin berkurang. 
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6) Getaran Mekanis di Tempat Kerja 

Getaran mekanis artinya getaran yang ditimbulkan oleh alat 

mekanis, yang sebagian dari getaran ini sampai ke tubuh karyawan dan 

dapat menimbulkan akibat yang tidak diinginkan. Getaran mekanis pada 

umumnya sangat menggangu tubuh karena ketidak teraturannya, baik tidak 

teratur dalam intensitas maupun frekwensinya. Gangguan terbesar terhadap 

suatu alat dalam tubuh terdapat apabila frekuensi alam ini beresonansi 

dengan frekwensi dari getaran mekanis. Secara umum getaran mekanis 

dapat mengganggu tubuh dalam hal : 

1. Kosentrasi bekerja 

2. Datangnya kelelahan 

3. Timbulnya beberapa penyakit, diantaranya karena gangguan terhadap 

: mata, syaraf, peredaran darah, otot, tulang, dan lain,lain.  

7) Bau-bauan di Tempat Kerja 

Adanya bau-bauan di sekitar tempat kerja dapat dianggap sebagai 

pencemaran, karena dapat menganggu konsentrasi bekerja, dan bau-bauan 

yang terjadi terus menerus dapat mempengaruhi kepekaan penciuman. 

Pemakaian “air condition” yang tepat merupakan salah satu cara yang 

dapat digunakan untuk menghilangkan bau-bauan yang menganggu di 

sekitar tempat kerja. 

8) Tata Warna di Tempat Kerja 

Menata warna di tempat kerja perlu dipelajari dan direncanakan 

dengan sebaik-baiknya. Pada kenyataannya tata warna tidak dapat 
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dipisahkan dengan penataan dekorasi. Hal ini dapat dimaklumi karena 

warna mempunyai pengaruh besar terhadap perasaan. Sifat dan pengaruh 

warna kadang-kadang menimbulkan rasa senang, sedih, dan lain-lain, 

karena dalam sifat warna dapat merangsang perasaan manusia. 

9) Dekorasi di Tempat Kerja 

Dekorasi ada hubungannya dengan tata warna yang baik, karena itu 

dekorasi tidak hanya berkaitan dengan hasil ruang kerja saja tetapi 

berkaitan juga dengan cara mengatur tata letak, tata warna, perlengkapan, 

dan lainnya untuk bekerja. 

10) Musik di Tempat Kerja 

Menurut para pakar, musik yang nadanya lembut sesuai dengan 

suasana, waktu dan tempat dapat membangkitkan dan merangsang 

karyawan untuk bekerja. Oleh karena itu lagu-lagu perlu dipilih dengan 

selektif untuk dikumandangkan di tempat kerja. Tidak sesuainya musik 

yang diperdengarkan di tempat kerja akan mengganggu konsentrasi kerja. 

11) Keamanan di Tempat Kerja 

Guna menjaga tempat dan kondisi lingkungan kerja tetap dalam 

keadaan aman maka perlu diperhatikan adanya keberadaannya. Salah satu 

upaya untuk menjaga keamanan di tempat kerja, dapat memanfaatkan 

tenaga Satuan Petugas Keamanan (SATPAM). 

 (Suryadi,2001:19) yang mengutip pernyataan Prof. Myon Woo Perwiro 

Santoso pencetus teori W dalam Ilmu Manajemen Sumber Daya 

Manusia, bahwa: 
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“Pihak manajemen perusahaan hendaknya membangun suatu 

iklim dan suasana kerja yang bisa membangkitkan rasa 

kekeluargaan untuk mencapai tujuan bersama. Pihak manajemen 

perusahaan juga hendaknya mampu mendorong inisiatif dan 

kreativitas. Kondisi seperti inilah yang selanjutnya 

menciptakan antusiasme untuk bersatu dalam organisasi 

perusahaan untuk mencapai tujuan”. 

2.1.3 Dimensi Lingkungan Kerja 

Menurut Robert Stringer dalam (Wirawan,2007:131-133) menyatakan 

bahwa ada 6 dimensi lingkungan kerja, yaitu sebagai berikut: 

1. Struktur 

Struktur organisasi merefleksikan perasaan diorganisasi secara baik dan 

mempunyai peran dan tangguung jawab yang jelas dalam lingkungan 

organisasi. Struktur tinggi jika anggota organisasi merasa pekerjaan 

mereka didefinisikan secara baik. Struktur rendah jika mereka merasa 

tidak ada kejelasan mengenai siapa yang melakukan tugas dan 

mempunyai kewenangan mengambil keputusan. 

2. Standar-standar 

Mengukur perasaan tekanan untuk meningkatkan kinerja dan derajat 

kebanggaan yang dimiliki oleh anggota organisasi dalam melakukan 

pekerjaandengan baik. Standar-standar yang tinggi artinya anggota 

organisasi selalu berupaya mencari jalan untuk meningkatkan kinerja 

standar-standar rendah merefleksikan harapan yang lebih rendah untuk 

kinerja. 
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3. Tanggung Jawab 

Merefleksikan perasaan karyawan bahwa mereka menjadi bos untuk 

diri sendiridandan tidak memerlukan keputusannya dilegitimasi oleh 

anggota organisasi lainnya. Persepsi tanggung jawab tinggi 

menungjukan bahwa anggota organisasi merasa didorong untuk 

memecahkan masalahnya sendiri. Tanggung jawabnya rendah, 

menunjukan bahwa pengambilang resiko dan percobaan terhadap 

pendekatan baru tidak diharapkan. 

4. Penghargaan 

Mengindikasikan bahwa anggota organisasi merasa dihargai jika 

mereka dapat menyelesaikan tugas-tugas secara baik. Penghargaan 

merupakan ukuran penghargaan dihadapkan dengan kritik dan 

hukuman atas penyelesaian pekerjaan dengan baik diberi imbalan 

secara tidak konsisten. 

5. Dukungan 

Perasaan percaya dan saling mendukung yang terus berlamgsung 

diantara anggota kelompok kerja. Dukungan tinggi jika anggota 

organisasi merasa bahwa mereka bagian tim yang berfungsi dengan 

baik dan merasa memperoleh bantuan dari atasannya, jika mengalami 

kesulitan dalam menjalankan tugas. Jika dukungan rendah, anggota 

organisasi resisihkan sendiri. 
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6. Komitmen 

Perasaan bangga anggota terhadap organisasinya dan derajat keloyalan 

terhadap pencapaian tujuan organisasi. Perasaan komitmen kuat 

berasosiasi dengan loyalitas personal. Level rendah komitmen artinya 

karyawan merasa apatis terhadap organisasi dan tujuan.  

2.1.4 Indikator Lingkungan Kerja 

1. Indikator Lingkungan Kerja Fisik 

Berdasarkan uraian diatas indikator-indikator yang digunakan dalam 

penelitian ini mengadaptasi dari teori dan pendapat para ahli seperti yang 

diutarakan oleh Sedarmayanti (2011:26), diantaranya : 

1) Pencahayaan di ruang kerja  

Pencahayaan yang cukup tetapi tidak menyilaukan akan 

membantu menciptakan kinerja pegawainya. 

2) Sirkulasi udara di ruang kerja 

Sirkulasi udara yang baik akan menyehatkan badan. Sirkulasi 

udara yang cukup dalam ruangan kerja sangat diperlukan apabila 

ruangan tersebut penuh dengan karyawan. 

3) Kebisingan 

Kebisingan menggangu konsentrasi, siapapun tidak senang 

mendengarkan suara bising, karena kebisingan merupakan gangguan 

terhadap seseorang. 
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4) Penggunaan warna 

Warna dapat berpengaruh terhadap jiwa manusia, sebenarnya 

bukan warna saja yang diperhatikan tetapi komposisi warna pun harus 

pula diperhatikan. 

5) Kelembaban udara 

Kelembaban adalah banyaknya air yang terkandung dalam 

udara, biasanya dinyatakan dalam persentase. Kelembaban ini 

berhubungan atau dipengaruhi oleh temperature udara. 

6) Fasilitas 

Fasilitas merupakan suatu penunjang untuk karyawan dalam 

menjalankan aktivitas dalam bekerja 

2.1.5 Disiplin Kerja 

Kedisiplinan merupakan fungsi operasional manajemen sumber daya 

manusia yang terpenting karena semakin baik disiplin kerja pegawai, semakin baik 

kinerja yang dapat dicapai. Tanpa disiplin yang baik, sulit bagi organisasi untuk 

mencapai hasil yang optimal. Kedisiplinan merupakan faktor yang utama yang 

diperlukan sebagai alat peringatan terhadap pegawai yang tidak mau berubah sifat 

dan perilakunya. Sehingga seorang pegawai dikatakan memiliki disiplin yang baik 

jika pegawai tersebut memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan 

kepadanya.   Berikut adalah pengertian-pengertian disiplin kerja menurut para ahli 

diantaranya yaitu Menurut (Hasibuan,2006:444) bahwa: “Disiplin kerja adalah 

kesadaran dan kerelaan seseorang dalam menaati semua peraturan perusahaan dan 

norma-norma sosial yang berlaku.” 
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Menurut (Rivai,2011:825) bahwa:  

“Disiplin kerja adalah suatu alat yang dipergunakan 

para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan 

agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku 

serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran 

dan kesedian seorang dalam memenuhi segala peraturan 

perusahaan.” 

Dari beberapa pengertian disiplin kerja yang dikemukakan oleh beberapa 

ahli dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja adalah sikap kesadaran, kerelaan 

dan kesedian seseorang dalam mematuhi dan menaati peraturan dan norma-

norma sosial yang berlaku di lingkungan sekitarnya.  

2.1.6 Bentuk-bentuk Disiplin Kerja 

Bentuk Disiplin Kerja Tindakan pendisiplinan kepada pegawai haruslah sama 

pemberlakuaanya. Disini tindakan disiplin berlaku bagi semua, tidak memilih, 

memilah dan memihak kepada siapapun yang melanggar akan dikenakan sanksi 

pendisiplinan yang sama termasuk bagi manajer atau pimpinan, karena pimpinan 

harus memberi contoh terhadap para bawahannya. Menurut 

(Mangkunegara,2011:129) mengemukakan bahwa bentuk disiplin kerja yaitu: 

1. Disiplin preventif 

Merupakan suatu upaya untuk menggerakan pegawai untuk mengikuti dan 

mematuhi pedoman kerja, aturan-aturan yang telah digariskan oleh perusahaan. 

 



27 

 

 

 

2. Disiplin korektif 

Merupakan suatu upaya untuk menggerakan pegawai dalam suatu peraturan 

dan mengarahkan untuk tetap mematuhi peraturan sesuai dengan pedoman yang 

berlaku pada perusahaan. 

3. Disiplin progresif 

Merupakan kegiatan yang memberikan hukuman-hukuman yang lebih berat 

terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berulang. 

2.1.7 Faktor-faktor Disiplin Kerja  

Menurut Singodimenjo dalam (Sutrisno,2011:86) bahwa hal yang 

mempengaruhi disiplin pegawai adalah: 

1. Besar kecilnya pemberian kompensasi  Besar kecilnya kompensasi dapat 

mempengaruhi tegaknya disiplin. Para karyawan akan mematuhi segala 

peraturan yang berlaku, bila ia merasa mendapat jaminan balas jasa yang 

setimpal dengan jerih payahnya yang telah dikontribusikannya bagi 

perusahaan. 

2. Ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan Keteladanan 

pimpinan sangat penting sekali, karena dalam lingkungan perusahaan, semua 

karyawan akan selalu memperhatikan bagaimana pimpinan dapat 

menegakkan disiplin dirinya dan bagaimana ia dapat mengendalikan dirinya 
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sendiri ucapan, perbuatan, dan sikap yang dapat merugikan aturan disiplin 

yang sudah ditetapkan. 

3. Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan Pembinaan disiplin 

tidak akan dapat terlaksana dalam perusahaan, bila tidak ada aturan tertulis 

yang pasti untuk dapat dijadikan pegangan bersama. 

4. Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan Bila ada seseorang 

karyawan yang melanggar disiplin, maka perlu ada keberanian pimpinan 

untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan pelanggaran yang dibuatnya. 

5. Ada tidaknya pengawasan pimpinan Dalam setiap kegiatan yang dilakukan 

oleh perusahaan perlu ada pengawasan yang akan mengarahkan para 

karyawan agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan tepat dan sesuai 

dengan yang telah ditetapkan. 

6. Ada tidaknya perhatian kepada karyawan Karyawan adalah manusia yang 

mempunyai perbedaan karakter antara yang satu dengan yang lain. 

(Singodimejo,2002:212), mengatakan “disiplin adalah sikap kesedian dan 

kerelaan seseorang untuk mematuhi dan menaati norma-norma peraturan 

yang berlaku disekitarnya”. 

Disiplin karyawan yang baik akan mempercepat tujuan perusahaan, 

sedangkan disiplin yang merosot akan menjadi penghalang dan 

memperhambat pencapaian tujuan perusahaan. Disiplin sangat diperlukan 

baik individu yang bersangkutan maupun oleh organisasi. Disiplin 

menunjukan suatu kondisi atau sikap hormat yang ada pada diri karyawan  
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terhadap peraturan dan ketetapan perusahaan. Menurut (Siagian,2011:230) 

bentuk disiplin yang baik akan tercermin pada suasana yaitu: 

1) Tingginya rasa kepedulian karyawan terhadap pencapaian tujuan 

perusahaan. 

2) Tingginya semangat dan gairah kerja dan inisiatif para karyawan dalam 

melakukan pekerjaan. 

3) Besarnya rasa tanggung jawab para karyawan untuk melaksanakan 

tugas dengan sebaik baiknya. 

4) Berkembangnya rasa memiliki dan rasa solidaritas yang tinggi 

dikalangan karyawan. 

5) Meningkatnya efisiensi dan produktivitas kerja para karyawan. 

2.1.8 Sanksi Pelanggaran Kerja 

Pelanggaran kerja adalah setiap ucapan, tulisan, perbuatan seorang pegawai 

yang melanggar peraturan disiplin yang telah diatur oleh pimpinan organisasi. 

Sanksi pelanggaran kerja adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pimpinan 

organisasi kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin yang telah diatur 

pimpinan organisasi.  

Menurut (Rivai,2011:831), ada beberapa tingkatan dan jenis sanksi 

pelanggaran kerja yang umumnya berlaku dalam suatu organisasi yaitu: 

1. Sanksi pelanggaran ringan dengan jenis seperti teguran lisan, teguran 

tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis. 



30 

 

 

 

2. Sanksi pelanggaran sedang dengan jenis seperti penundaan kenaikan gaji, 

penurunan gaji, penundaan kenaikan pangkat. 

3. Sanksi pelanggaran berat dengan jenis seperti penurunan pangkat,      

pemecatan. 

2.1.9 Mengatur dan Mengelola Disiplin 

Setiap manajer harus dapat memastikan bahwa karyawan tertib dalam tugas. 

Konteks disiplin, makna keadilan harus dirawat dengan konsisten.  Apabila 

karyawan menghadapi tantangan tindakan disiplin, pemberi kerja harus dapat 

membuktikan bahwa karyawan yang terlibat dalam kelakuan yang tidak patut 

dihukum. Para penyelia perlu berlatih bagaimana cara mengelola disiplin yang baik. 

Pendekatan Disiplin Kerja  Menurut (Rivai,2011:827), terdapat 3 (tiga) konsep 

dalam pelaksanaan disiplin diantaranya adalah aturan tungku panas (hot stove rule), 

tindakan disiplin progresif (progressive discipline), dan tindakan disiplin positif 

(positive discipline).  Pendekatan tungku panas dan tindakan progresif terfokus 

pada perilaku masa lalu, sedangkan pendekatan disiplin positif berorientasi ke masa 

yang akan datang dalam bekerja sama dengan karyawan untuk memecahkan 

masalah sehingga masalah itu tidak timbul lagi. Aturan tungku panas Pendekatan 

untuk melaksanakan tindakan disipliner haruslah memiliki konsekuensi yang 

analog dengan menyentuh sebuah tungku panas: 

1. Membakar dengan segera, tindakan disiplin akan diambil, tindakan itu harus 

dilaksanakan segera sehingga individu memahami alasan tindakan tersebut. 
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Berlalunya waktu, orang memiliki tendensi meyakinkan mereka sendiri bahwa 

dirinya tidak salah yang cenderung sebagian menghapuskan efek-efek 

disipliner yang terdahulu. 

2. Harus dilaksanakan segera, berlalunya waktu, orang memiliki tendensi 

meyakinkan mereka sendiri bahwa dirinya tidak salah yang cenderung 

sebagian menghapuskan efek disipliner yang terdahulu. 

3. Memberi peringatan, hal ini penting untuk memberikan peringatan sebelumnya 

bahwa hukuman akan mengikuti perilaku yang tidak dapat diterima. Pada saat 

seseorang bergerak semakin dekat dengan tungku panas, mereka diperingatkan 

oleh panasnya tungku tersebut bahwa mereka akan terbakar jika mereka 

menyentuhnya, oleh karena itu ada kesempatan menghindari terbakar jika 

mereka memilih demikian. 

4. Memberikan hukuman yang konsisten, tindakan disiplin harus konsisten ketika 

setiap orang melakukan tindakan yang sama akan dihukum sesuai dengan 

hukum yang berlaku. Seperti pada tungku panas, setiap orang yang 

menyentuhnya dengan tingkat tekanan yang sama, dan pada periode waktu 

yang sam akan terbakar pada tingkat yang sama pula.   

5. Membakar tanpa membeda-bedakan, tindakan disipliner harusnya tidak 

membeda-bedakan. Tungku panas akan membakar setiap orang yang 

menyentuhnya, tanpa memilihmilih. 
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2.1.10 Dimensi dan Indikator Disiplin 

Pada  dasarnya  banyak  indikator  tingkat kedisiplinan karyawan pada suatu 

organisasi. Menurut (Hasibuan,2012 : 194) indikator disiplin yaitu: 

1. Tujuan Kemampuan 

Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta 

cukup menantang bagi kemampuan karyawan. Hal ini berarti bahwa tujuan 

(pekerjaan) yang dibebankan kepada karyawan harus sesuai dengan 

kemampuan karyawan bersangkutan, agar dia bekerja sungguh-sungguh dan 

disiplin dalam mengerjakannya. Dimensi tujuan kemampuan diukur dengan 

menggunakan dua indikator yaitu : 

1) Kehadiran pegawai tepat waktu di tempat kerja 

2) Intensitas kehadiran pegawai selama bekerja  

2. Tingkat Kewaspadaan Karyawan 

Karyawan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya selalu penuh 

perhitungan dan ketelitian memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi 

terhadap dirinya maupun pekerjaannya. Dimensi tingkat kewaspadaan 

diukur dengan menggunakan dua indikator yaitu : 
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1) Kewaspadaan dan hati-hati dalam bekerja 

2) Menjaga dan merawat peralatan kerja  

3. Ketaatan pada Strandar kerja  

Dalam  melaksanakan  pekerjaannya karyawan diharuskan menaati 

semua standar kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan dan 

pedoman kerja agar kecelakaan kerja tidak terjadi atau dapat dihindari. 

Dimensi ketaatan pada standar kerja diukur dengan menggunakan tiga 

indikator yaitu: 

1) Memiliki rasa tanggung jawab dalam bekerja 

2) Bekerja sesuai fungsi dan tugasnya 

3) Bekerja sesuai jam kerja 

4. Ketaatan pada Peraturan Kerja 

Dimaksudkan demi kenyamanan dan kelancaran dalam bekerja. 

Dimensi ketaatan pada peraturan kerja diukur dengan dua indikator yaitu : 

1) Pemahaman pegawai atas peraturan kerja 

2) Menyelesaikan pekerjaan sesuai peraturan kerja 
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5. Etika Kerja 

Diperlukan oleh setiap karyawan dalam melaksanakan perkerjaannya 

agar tercipta suasana harmonis, salin menghargai antar sesama karyawan. 

Dimensi etika kerja diukur dengan menggunakan satu indikator yaitu : 

1) Memiliki sikap dan perilaku yang baik dalam bekerja 

Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang berkenaan dengan penelitian yang akan 

diangkat oleh penulis dapat dipaparkan di bawah ini : 
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Tabel. 2.1.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul 

Metode 

Penelitian 
Hasil 

1 Sholikha & 

Churiyah 

(20016) 

 

Analisis Jalur 

Lingkungan 

Kerja terhadap 

Komitmen dan 

Kepuasan Kerja 

Serta 

Implikasinya 

pada Perstasi 

Kerja Karyawan 

Kuantitatif, 

Analisis Statistik 

Deskriptif & 

Analisis Statistik 

Inferential yaitu 

Analisis Jalur 

(Path Analysis) 

Lingkungan organisasi 

berpengaruh signifikan 

terhadap komitmen 

karyawan; lingkungan 

organisasi, komitmen 

karyawan berpengaruh 

signifikan terhadap 

kepuasan kerja 

karyawan; lingkungan 

organisasi, komitmen 

karyawan, kwpuasan 

kerja karyawan 

berpengaruh signifikan 

terhadap prestasi kerja 

karyawan, baik 

langsung ataupun tidak 

langsung. 

2 Eko Adi 

Siswanto, 

Ahyar 

Yuniawan 

(2012) 

Analisis 

Pengaruh 

Lingkungan 

Kerja dan 

Pengembangan 

Karir Terhadap 

Komitmen 

Karir, Kepuasan 

Kerja Sebagai 

Variabel 

Intervening 

Kuantitatif, 

Analisis regresi 

2 tahap 

Lingkungan Kerja dan 

Pengembangan Karir 

mempengaruhi 

Komitmen Karir dengan 

Kepuasan Kerja sebagai 

variable Intervening. 

Hasil penelitian 

diperoleh nilai koefisien 

determinasi total sebesar 

0,5361. Hal ini berarti 

53,61% komitmen karir 

dapat dijelaskan oleh 

variable lingkungan 

kerja, pengembangan 

karir, dan kepuasan 

kerja. Sedangkan 

sisanya dapat dijelaskan 

oleh variabel-variabel 

lainnya yang tidak 

diteliti dalam penelitian 

ini dan error.  
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3 Eko 

Yuliana 

(2007) 

Hubungan 

Antara 

Lingkungan 

Kerja dan 

Kualitas 

Pelayanan Pada 

Karyawan 

Mcdonald’s Java 

Semarang 

Kuantitatif, 

analisis regresi 

sederhana 

dengan bantuan 

program 

komputer 

Statistical 

Product and 

Service Solution 

(SPPS) for 

Windows 

Release 12. 

1). Ada hubungan yang 

positif yang sangat 

signifikan antara 

lingkungan kerja dan 

kualitas pelayanan pada 

karyawan. Semakin 

negative lingkungan 

organisasi, maka tingkat 

kualitas pelayanan 

semakin rendah. 

2). Lingkungan kerja 

memiliki sumbangan 

efektif terhadap kualitas 

pelayanan sebesar 

62,3%, sedangkan 

sisanya dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain yang 

tidak diungkap dalam 

penelitian ini. 

4 Yoga 

Asyenda 

(2013) 

Pengaruh 

Motivasi Kerja 

dan Disiplin 

Kerja terhadap 

Kinerja PNS 

pada BAPPEDA 

Kota Malang 

Analisis Regresi 

Berganda, 

Pengujuan 

Hipotesis 

dengan Uji F dan 

Uji T 

Dapat diketahui bahwa 

motivasi dan disiplin 

kerja mempunyai 

pengaruh terhadap 

kinerja pegawai. 

Disiplin kerja yang 

terdiri dari delapan 

indicator menunjukan 

bahwa disiplin sangat 

berpengaruh terhadap 

kinerja. 

5 Tri 

Hardjono 

(2013) 

Analisis 

Pengaruh 

Motivasi, 

Disiplin Kerja 

dan Kemampuan 

Kerja Terhadap 

Kinerja Pegawai 

Negeri Sipil 

Analisis Regresi 

Berganda 

Menunjukan motivasi 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan, sedangkan 

disiplin berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja pegawai, 

kemampuan kerja 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja. 
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2.2 Kerangka Pemikiran   

Lingkungan kerja adalah sesuatu yang ada disekitar para pekerja dan yang 

memengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. 

Menurut Danang Snyoto (2012) mendefinisikan lingkungan kerja adalah segala hal 

yang ada di sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam 

menjalankan tugas. 

Anwar Prabu Mangkunegarapun (2005) ikut mendefinisikan bahwa lingkungan 

kerja ialah segala hal yang ada pada pekerjaan dan hal tersebut secara langsung 

ataupun tidak langsung dapat mempengaruhibdirinya dalam menjalankan tugas dan 

fungsi-fungsinya.” 

Kondisi lingkungan kerja di PT. Griya Bintang Pesona yang masih belum baik 

memberikan pengaruh yang kurang baik pula terhadap disiplin kerja karyawan, 

karyawan merasa kurang nyaman dengan kondisi lingkungan kerja yang ada saat 

ini.  

Lingkungan kerja yang baik, fasilitas yang memadai, dan tempat kerja yang 

kondusif serta hubungan yang baik dengan rekan kerja maupun atasan akan 

memberikan rasa nayaman kepada para karyawan. Saat karyawan merasa nyaman 

6 Sayudha 

Patria 

Adiputera 

(2013) 

Pengaruh 

Disiplin 

Kerjaterhadap 

Prestasi Kerja 

Karyawanpada 

PT. Primarindo 

Asia 

Insfrastructure, 

Tbk Bandung 

Korelasi Rank 

Spearman 

Terdapat pengaruh 

disiplin kerja (X) 

terhadap prestasi kerja 

(Y) karyawan pada PT. 

Primarindo Asia 

Infrastructure, Tbk 

Bandung 



38 

 

 

 

dan adanya dukungan dari lingkungan sosialnya maka karyawan akan terdorong 

untuk bekerja dengan baik. 

Lingkungan kerja yang buruk dan kurangnya dukungan dari rekan kerja dan 

atasannya akan memberikan dampak yang kurang baik pula terhadap kenyamanan 

karyawan di perusahaan.  Kurang nyamannya karyawan dalam bekerja karena 

lingkungan kerja yang tidak kondusif akan mengakibatkan karyawan cenderung 

malas dan mudah lelah dalam bekerja sehingga hal ini akan berdampak pada 

menurunnya disiplin kerja. 

Disiplin kerja adalah hal yang paling pokok bagi setiap perusahaan, apabila 

perusahaan tidak menerapkan peraturan yang jelas mengenai disiplin kerja, maka 

hal ini akan berdampak buruk pada semua aspek yang ada di perusahaan. 

Sanjaya (2005:9) mendepinisikan disiplin kerja adaah hal yang sangat 

diperlukan bagi setiap karyawan yang ada disuatu organisasi atau perusahaan yang 

bertujuan untuk memudahkan dalam mencapai suatu tujuan bersama. 

(Variabel X) 

Lingkungan 

1. Struktur 

2. Standar-standar 

3. Tanggung 

Jawab 

4. Penghargaan 

5. Dukungan 

6. Komitmen  

 (Variabel Y) 

Disiplin 

1. Kehadiran  

2. Intensitas kehadiran  

3. Kewaspadaan & hati-hati  

4. Merawat peralatan kerja 

5. rasa tanggung jawab 

6. Bekerja sesuai dengan fungsi & 

tugasnya 

7. Bekerja sesuai  jam kerja 

8. Pemahaman pegawai atas 

peraturan kerja 

9. Penyelesaian pekerjaan sesuai 

peraturan kerja 

10. Memiliki sikap & perilaku yang 

baik dalam bekerja 
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2.3 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat dibuat hipotesis mengenai 

lingkungan kerja dan disiplin kerja sebagai berikut: 

Ho : Lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap   disiplin  kerja     karyawan 

        PT. Griya Bintang Pesona tahun 2019 

Hi : Lingkungan    kerja    berpengaruh    terhadap   disiplin  kerja  karyawan PT 

Griya Bintang Pesona tahun 2019 

Lingkungan Kerja (X) Disiplin Kerja (Y) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian menurut (Sugiyono,2013:2) dapat diartikan sebagai cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Melalui 

penelitian, manusia dapat menggunakan hasilnya, secara umum data yang diperoleh 

dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi 

masalah.  

Dalam pelaksanaannya, penelitian menggunakan metode deskriptif dan 

verifikatif yang dilakukan melalui pengumpulan data di lapangan, yaitu 

memberikan gambaran mengenai peran lingkungan kerja dan disiplin kerja 

karyawan PT. Griya Bintang Pesona yang diperoleh dari  observasi. 

Metode deskriptif menurut (Sugiyono,2013:11) adalah metode penelitian yang 

bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan keadaan yang ada pada perusahaan 

berdasarkan fakta, sifat-sifat populasi berdasarkan data yang telah dikumpulkan 

kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis untuk diambil 

kesimpulannya. 

 Dalam penelitian ini, metode deskriptif digunakan untuk mengetahui dan 

mengkaji:  

1. Bagaimana Lingkungan Kerja di PT. Griya Bintang Pesona  

2. Bagaimana Disiplin Kerja di PT. Griya Bintang Pesona 
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3. Bagaimana Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Disiplin Kerja di PT. Griya 

Bintang Pesona 

Sedangkan metode verifikatif adalah metode yang digunakan untuk 

mengetahui kebenaran hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik yang 

bertujuan untuk menguji pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Metode ini 

digunakan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah ke tiga yaitu: 

seberapa besar pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Disiplin Kerja di PT. Griya 

Bintang Pesona 

3.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian  

Berdasarkan judul penelitian yang di ambil yaitu pengaruh Lingkungan Kerja 

terhadap Disiplin Kerja di PT. Griya Bintang Pesona, masing masing variabel 

didefinisikan dan dibuat operasionalisasi variabel.   

Variabel penelitian menurut (Sugiyono, 2010:58)  merupakan suatu hal dalam 

bentuk apapun yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. 

Variabel penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel 

bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya variabel 

terikat dengan simbol (X). Sedangkan variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas  
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Dengan simbol (Y). Pada penelitian ini terdapat dua variabel yang menjadi variabel 

bebas yaitu Lingkungan Kerja (X) dan Disiplin Kerja (Y) merupakan variabel 

terikat. Variabel-variabel tersebut sebagai berikut:  

1. Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja merupakan suatu faktor yang secara tidak langsung 

mempengaruhi kinerja pegawai. Lingkungan kerja yang kondusif memberikan 

rasa aman dan memungkinkan para pegawai untuk dapat berkerja optimal. 

Lingkungan kerja mempunyai pengaruh langsung terhadap pegawai dalam 

menyelesaikan tanggung jawab kepada organisasi. Jika pegawai menyenangi 

lingkungan kerja dimana dia bekerja, maka pegawai tersebut akan betah di 

tempat kerjanya untuk melakukan aktivitas dan menyelsaikan tugas – tugasnya. 

Lingkungan kerja tersebut mencakup hubungan kerja yang terbentuk antara 

sesama pegawai dan hubungan kerja antar bawahan dan atasan serta lingkungan 

fisik tempat pegawai bekerja. 

3. Disiplin Kerja  

(Veithzal Rivai 2014:599) berpendapat bahwa: 

“Disiplin kerja merupakan suatu alat yang dipergunakan para 

manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka 

bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu 

upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang 

dalam memenuhi segala perusahaan dan norma-norma sosial 

yang berlaku.” 

 

Untuk lebih memberikan gambaran terhadap hasil penelitian, maka perlu dibuat 

operasionalisasi variabel. 
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(Variabel X) 

Lingkungan 

7. Struktur 

8. Standar-standar 

9. Tanggung 

Jawab 

10. Penghargaan 

11. Dukungan 

12. Komitmen  

 (Variabel Y) 

Disiplin 

11. Kehadiran  

12. Intensitas kehadiran  

13. Kewaspadaan & hati-hati  

14. Merawat peralatan kerja 

15. rasa tanggung jawab 

16. Bekerja sesuai dengan fungsi & 

tugasnya 

17. Bekerja sesuai  jam kerja 

18. Pemahaman pegawai atas 

peraturan kerja 

19. Penyelesaian pekerjaan sesuai 

peraturan kerja 

20. Memiliki sikap & perilaku yang 

baik dalam bekerja 

  

3.3 Sumber dan Cara Penentuan Data 

Sumber data terbagi menjadi 2, yatitu: 

1. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung objek yang 

diteliti, yang berupa wawancara dan observasi langsung. 

2. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah dipublikasikan yang 

tersedia di perusahaan, yaitu dengan cara mengumpulkan data dari objek 

penelitian. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut 

(Sugiyono,2009:19) data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 

langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang 

bersangkutan yang memerlukan. 
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Data primer dapat diperoleh dan ditentukan dari responden melalui kuestioner, 

wawancara, dan observasi. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

(Sugiyono, 2013:401) berpendapat bahwa metode pengumulan data 

merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam 

berbagai setting dan berbagai sumber. 

1. Data primer  

Pengumpulan sumber data primer dilakukan dengan melakukan survei 

langsung ke kantor & proyek PT. Griya Bintang Pesona sebagai tempat objek 

penelitian. Tujuan penelitian lapangan ini adalah untuk memperoleh data yang 

akurat. Adapun data yang diperoleh dengan meliputi:  

1) Wawancara  

Wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan data dari pengamatan 

langsung ke lapangan dengan mengadakan tanya jawab kepada objek penelitian. 

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Pegawai Negeri Sipil di 

Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung.  

2) Observasi  

Observasi dilakukan dengan melakukan pengalaman secara langsung dan 

mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti di Badan 

Pertanahan Nasional Kota Bandung guna mengetahui permasalahan yang 

sebenarnya.  
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3) Kuesioner  

Kuesioner merupakan alat pengumpulan data dengan cara membuat daftar 

pertanyaan atau pernyataan yang kemudian disebarkan kepada responden secara 

langsung sehingga hasil pengisiannya akan lebih jelas dan akurat. Daftar pertanyaan 

atau pernyataan 
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dibuat sesuai dengan operasionalisasi variabel yang telah disusun sebelumnya. 

Kuesioner digunakan untuk mendapatkan pendapat atau tanggapan responden 

mengenai pengaruh lingkungan kerja terhdap disiplin kerja di PT. Griya Bintang 

Pesona.  

3.5 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 

3.5.1 Rancangan Analisis 

1. Analisis deskriptif kualitatif  

Menurut Pabundu Tika (2013: 57) adalah serangkaian observasi yang tidak 

dapat dinyatakan dalam angka- angka dan rumus melainkan dengan kata-kata 

dan kalimat menurut kategori untuk pengambilan keputusan. 

Keterangan Kuesioner menurut kategori Skala Likert: 

1) Sangat Setuju Skor 5 

2) Setuju Skor 4 

3) Ragu-ragu Skor 3 

4) Tidak Setuju Skor 2 

5) Sangat Tidak Setuju Skor 1 

 

 1. Analisis Kuantitatif  

Yaitu teknik analisis data dengan menggunakan angka-angka yang 

diperoleh dari data kuisioner yang akan menunjukkan pengaruh lingkungan 

kerja terhadap disiplin kerja karyawan. 
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1) Uji Asumsi Klasik 

2) Uji Normalitas 

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

berditsribusi normal atau tidak. Kemudian  kedua data tersebut dilakukan uji 

homogenitas. Rumus uji yang digunakan untuk melihat normalitas dan 

homogenitas menggunakan rumus: 

 

 

3) Uji Regresi Linear Sederhana 

Dalam pengujian ini digunakan persamaan Ῡ= a + b X, yaitu nilai taksiran 

hubungan fungsional variabel X dan variabel Y dalam satuan periode 

pengamatan dimana a dan b dapat diperoleh dengan rumus (Sudjana, 

2002:135): 

a = 
(ΣY)(ΣX2)- (ΣX)(ΣXY)

n (ΣX2)- (ΣX)
2

 

b = 
n (ΣXY)- (ΣX)(ΣY)

n (ΣX2)- (ΣX)
2

 

 

4) Uji Korelasi 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui keeratan hubungan antara 

variabel X dengan variabel Y dengan menggunakan rumus: 
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r = 
n (ΣXY) – (ΣX) (ΣY)

√{n (ΣX2) – (ΣX)2}{n (ΣY2) – (ΣY)2}
  

5) Uji Determinasi 

Yaitu untuk mengetahui besarnya persentase (%) pengaruh variabel X 

(lingkungan kerja) dan variabel Y (disiplin kerja), rumus yang digunakan 

adalah: 

Kd = r2 x 100% 

  Keterangan:  

 Kd  = Koefisien determinasi 

 r  = Koefisien determinasi 

6) Uji Non Determinasi  

Yaitu untuk mengetahui besarnya persentasi (%) pengaruh faktor lain di 

luar variabel X (lingkungan kerja) dan variabel Y (disiplin kerja), rumus yang 

digunakan adalah: 

Knd = (1 – r2) x 100% 

Keterangan: 

Knd  = Koefisien non determinasi 

r   = koefisien determinasi 
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3.5.1 Uji Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan perlu diuji kebenarannya, pengujian hipotesis 

tersebut dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Penetapan hipotesis 

Ho :  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara lingkungan kerja dengan 

disiplin kerja karyawan 

Ha :  Terdapat pengaruh yang signifikan antara lingkungan kerja dengan 

disiplin kerja karyawan. 

2. Mencari nilai t hitung dan t tabel 

Nilai t hitung dicari dari nilai r yang telah diperoleh yaitu dengan rumus: 

t hitung = 
r √n - 2

√1 – r2
 

Keterangan: 

r  = Nilai korelasi 

n  = Banyaknya sampel 

Nilai t tabel dicari pada tabel statistik dengan terlebih dahulu menetapkan nilai presisi 

(α) = 0,05 dan derajat kebebasan (dk) = n - 2 

3. Penetapan kaidah pengujian yang digunakan yaitu: 

Ho ditolak atau Ha diterima jika t hitung ≥ t tabel, artinya ada pengaruh 

Ho diterima atau Ha ditolak jika t hitung ≤ t tabel, artinya tidak ada pengaruh
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat PT. Griya Bintang Pesona 

         PT Griya Bintang Pesona merupakan bentuk usaha perorangan milik H. Aldy 

Novaldy  yang bergerak di bidang developer-trade-contractor. PT. Griya Bintang 

Pesona adalah salah satu perusahaan pengembang perumahan di Tasikmalaya. 

Perusahaan ini didirikan pada tahun 2011 karena permintaan pasar wilayah Kota 

dan Kabupaten Tasikmalaya akan rumah layak huni yang tinggi. Pada 

perkembangan selanjutnya, PT Griya Bintang Pesona yang didirikan secara resmi 

dengan akta pendirian perusahaan yang di buat di hadapan notaris, serta 

kelengkapan ijin operasional. Adapun lokasi kantor PT  Griya Bintang Pesona di 

Kp Margamulya Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. 

Berpegang pada pengalaman pembangunan perumahan terdahulu, maka PT Griya 

Bintang Pesona mencoba kembali membangun perumahan dengan jumlah luas 

lahan lebih besar  sehingga diharapkan dapat terus membantu, baik pemerintah 

maupun masyarakat yang membutuhkan perumahan yang layak huni. Tentunya 

keberhasilan ini di dukung dengan visi dan misi yang diterapkan perusahaan, 

diantaranya : 

1. Visi 

Membangun perusahaan di bidang perumahan yang kokoh dan memiliki daya 

saing yang tinggi dengan tidak melupakan kewajiban sebagai perusahaan putra 
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daerah yang membantu program pemerintah dalam hal pembangunan kota dengan 

berlandaskan iman dan taqwa kepada Tuhan YME 

2. Misi 

1) Bekerja dengan sungguh-sungguh dengan berlandaskan iman dan taqwa. 

2) Pengadaan rumah bersubsidi untuk masyarakat golongan menengah ke bawah 

guna membantu pemerintah setempat untuk pembangunan kota. 

3) Mampu menampilkan citra pemukiman yang ideal dan tertata sesuai dengan 

aturan pemerintah yang berlaku. 

4) Meningkatkan kinerja tim dalam pencapaian target perusahaan. 

5) Memelihara rasa kekeluargaan antar karyawan. 

4.1.2 Aspek kegiata usaha PT. Griya Bintang Pesona 

            PT Griya Bintang Pesona merupakan bentuk usaha perorangan milik H. 

Aldy Novaldy  yang bergerak di bidang developer-trade-contractor yang sudah 

berhasil mendirikan 9 proyek perumahan. Keberhasilan tersebut tentunya sangat 

berkaitan erat dengan aspek kegiatan usaha yang dijalankan dan terus diperhatikan. 

            Properti berarti berkaitan dengan lahan (tanah), hunian, jenis bangunan 

perkantoran dan jenis bangunan untuk perdagangan (komersial). Usaha ini dimulai 

karena adanya peluang pada bidang usaha tersebut dan ketertarikan pada 

keuntungan yang diharapkan pada usaha ini. Sebelum melangkah menjalankan 

bisnis ini, pengembang terlebih dahulu menjajaki layak tidaknya usaha tersebut 

dijalankan. Hal-hal yang perlu ditinjau untuk menilai kelayakan tersebut antara lain 

dengan meninjau aspek pasar/pemasaran, aspek teknis/teknologi, aspek 

organisasi/manajemen, dan aspek ekonomi/keuangan.  
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            Startegi bisnis properti merupakan suatu cara bagaimana mencapai tujuan 

bisnis yang telah ditetapkan, termasuk memperhatikan pengelolaan aspek-aspek 

diatas. Pemasaran adalah salah satu aspek yang sangat menentukan keberhasilan 

dari suatu bisnis. Sebuah gagasan usaha yang direncanakan meskipun telah layak 

(feasible) secara aspek teknis, manajemen, keuangan dan lingkungan akan menjadi 

sia-sia apabila tidak bisa memasarkan atau menjual produk yang ada. Dengan 

demikian, studi kelayakan pasar merupakan faktor yang sangat penting dilakukan 

sebelum memulai sebuah usaha/proyek. Kegiatan tersebut tentunya dengan tujuan 

mempelajari, meneliti dan menilai  tentang permintaan pasar, selera konsumen, 

tingkah laku konsumen, kemampuan konsumen, sasaran, dan besar peluang pasar. 

            Faktor-faktor yang selalu diperhatikan  dalam aspek teknis dan teknologi 

adalah menyangkut lokasi/proyek yang direncanakan, sumber bahan baku, jenis 

teknologi yang digunakan, kapasitas produksi, dan jenis dan jumlah investasi yang 

diperlukan. 

           Sedangkan aspek organisasi dan manajemen, yang selalu diperhatikan 

adalah bentuk kegiatan dan cara pengelolaan dari gagasan usaha/proyek yang 

direncanakan secara efisien. Apavila bentuk dan cara pengelolaan telah ditentukan, 

selanjutnya disusun bentuk organisasi yang cocok dan sesuai untuk menjalankan 

kegiatan tersebut. 

             Aspek ekonomi dan keuangan yaitu menyangkut perkiraan biaya investasi, 

perkiraan biaya kerja, sumber pembiayaan, perkiraan pendapatan dan perhitugan 

kriteria investasi. Selain itu, usaha ini dijalankan dengan menitik beratkan pada 

pengenbangan visi dan misi sosial, seperti yang dilaksanakan pemerintah untuk 



53 

 

 

 

membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah dengen penerapan rumah 

subsidi. 

Berikut adalah tabel realisasi 9 proyek perumahan yang sudah berhasil dibangun.  

Tabel 4.1 

Realisasi 9 Proyek Perumahan 

No 
Nama 

Perumahan 
Lokasi Luas 

Jumlah 

Unit 
Realisasi Tahun 

1 
Bumi 

Kersanegara 

Kelurahan 

Kersanegara-

Cibeureum 

Kota Tasikmalaya 

10.700 m2 96 100 % 2011 

2 
Wulan 

Regency 

Kelurahan 

Kahuripan-Tawang 

Kota Tasikmalaya 

3.720 m2 26 100 % 2012 

3 
Graha Jati 

Hurip 

Desa Jatihurip-

Cisayong 

Kab. Tasikmalaya 

13.220 m2 105 100 % 2012 

4 
Graha Jati 

Wangi 

Desa Mekarwangi-

Cisayong 

Kab.Tasikmalaya 

19.254 m2 151 100% 2013 

5 
Puri Sumelap 

Indah 

Kelurahan 

Sumelap-

Tamansari 

Kota Tasikmalaya 

17.706 m2 142 100% 2014 

6 
Margalaksan

a Regency 

Salawu Kabupaten 

Tasikmalaya 
19.000 m2 148 100% 2014 

7 
The View 

Pangandaran 

Parigi 

Desa Wonoharjo 

Pangandaran 

19.219 m2 157 Berjalan 2018 

8 
Tata Lestari 

Tahap II 

Jl.Raya Singaparna 

Desa 

Cikadongdong  

Kab. Tasikmalaya 

8.610 m2 67 Berjalan 2018 

9 

Margamulya 

Indah 

Regency 

Kp.Margamulya 

Singaparna 

100.000 

m2 
474 Berjalan 2018 

 

 

 



54 

 

 

 

4.1.3 Struktur organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4 Kepegawaian 

            Unit kerja karyawan PT Griya Bintang Pesona terbagi menjadi beberapa 

divisi. Direktur utama terdiri dari satu orang. Karyawan yang menduduki jabatan 

manajer operasional terdiri dari satu orang , manajer marketing terdiri dari dua 

orang, karyawan yang menduduki divisi teknik berjumlah satu orang, divisi 

marketing total karyawan sebelas orang, divisi logistik terdiri dari empat orang, dan 

divisi keuangan terdiri dari enam orang karyawan. Untuk karyawan lapangan 

sebagai pelaksana pembangunan terdiri dari tujuh belas orang. 

 

 

Direktur        

Utama 

Manajer 

Operasional 

Divisi      

Logistik 

Divisi   

Keuangan 

Divisi 

Marketing 

Divisi         

Teknik 

Divisi Lapangan 

Manajer 

Marketing 

Pelaksana/Tukang 
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Tabel 4.2 

Unit Kerja 

No Unit Kerja Jumlah 

1 Direktur Utama 1 

2 Manajer Operasional 1 

3 Manajer Marketing 2 

4 Divisi Teknik 1 

5 Divisi Marketing 10 

6 Divisi Logistik 4 

7 Divisi Keuangan 6 

8 Divisi Lapangan 17 

Total 42 

                        Sumber: Data primer   

4.1.4.1 Direktur Utama 

            Berfungsi sebagai pemegang kebijakan tertinggi dalam perusahaan. 

Direktur adalah seseorang yang memiliki perusahaan. 

4.1.4.2 Manager Operasional 

            Berfungsi untuk membantu Direktur dalam menjalankan perusahaan yang 

akan di kembangkan dan seseorang yang diberi wewenang oleh pihak yang tertinggi 

jabatannya pada perusahaan. 

4.1.4.3 Divisi Teknik  

            Salah satu divisi di perusahaan PT. Hasan Dinar Graha yang memegang 

tugas sebagai perencanaan dan pelaksana pembangunan rumah yang telah di 

sepakati oleh konsumen dan pihak perusahaan berikut dengan design rumah dan 

kebutuhan bahan. 
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4.1.4.4 Divisi Logistik 

            Divisi ini merupakan divisi yang mengatur keluar masuknya bahan yang 

dibutuhkan dalam proses pembangunan rumah, salahsatu contoh order barang yang 

dibutuhkan oleh pihak perusahaan ke toko bangunan yang sudah ada kerjasama. 

4.1.4.5 Manajer Marketing 

            Manajer marketing bertugas memonitor penjualan dan merencanakan 

strategi pemasaran. Selain itu manajer marketing bertugas untuk memonitor 

berbagai aktivitas karyawan untuk kemudian dilaporkan kepada pimpinan, baik itu 

mengenai kedisiplinan, maupun lainnya. 

4.1.4.6 Divisi Marketing 

           Tugas divisi marketing adalah realisasi jual beli rumah meliputi pemberi 

informasi kepada konsumen, proses pemberkasan, hingga realisasi akad. 

4.1.4.7 Divisi Keuangan  

            Divisi yang mengatur semua keuangan baik dari matrial, pembayaran upah 

dan gaji serta semua pendapatan dan pengeluaran. 

4.1.4.8 Divisi Lapangan 

            Merupakan divisi pelaksana pembangunan rumah. Dalam hal ini karyawan 

lapangan berkoordinasi dengan karyawan di divisi teknik dalam hal pembangunan 

rumah. 

4.1.4.9 Pelaksana 

            Merupakan pekerja harian yang ditugaskan untuk pembangunan unit rumah 

disetiap perumahan.  
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4.1.5 Profil responden 

            Profil responden adalah hasil dari survei pendapat terhandap objek, dalam 

hal ini karyawan PT. Griya Bintang Pesona sebagai responden. Data karakteristik 

responden sebanyak 41 dengan didasarkan kepada jenis kelamin, tingkat 

pendidikan dan jabatan. 

Tabel 4.3 

Tingkat Jenis Kelamin Responden 

No Jenis Kelamin Frekuensi Persen (%) 

1 Laki-laki 34 82,92 

2 Perempuan 7 17,73 

Jumlah 41 100 

                  Sumber: hasil olahan kuesioner 2019 

Dari tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa 34 atau 82,92% adalah 

responden laki-laki dan 7 atau 17,73% responden perempuan. 

Tabel 4.4 

Tingkat Pendidikan Responden 

No 
Tingkat 

Pendidikan 
Frekuensi Persen (%) 

1 SMA 18 43,90 

2 D2 1 2,43 

3 D3 11 26,82 

4 Sarjana 11 26,82 

Jumlah 41 100 

                Sumber: hasil olahan kuesioner 2019 

Dari tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa karyawan untuk tingkat SMA 

sebanyak 18 orang atau 43,90% responden, D2 sebanyak 1 orang atau 2,43 

responden, D3 sebanyak 11 orang atau 26,82 responden dan tingkat sarjana 

sebanyak 11 orang atau 26,82 responden. 
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Tabel 4.5 

Tingkat Jabatan Responden 

No Jabatan Frekuensi Persen (%) 

1 Manager Operasional 1 2,43 

2 Manager Marketing 2 4,87 

3 Divisi Teknik 1 2,43 

4 Divisi Marketing 10 24,39 

5 Divisi Logistik 4 9,75 

6 Divisi Keuangan 6 14,63 

7 Divisi Lapangan 17 41,46 

Jumlah 41 100 

             Sumber: hasil olahan kuesioner 2019 

Dari tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa karyawan dengan jabatan 

Manager Operasional sebanyak 1 orang atau 2,43% responden, Manager Marketing 

sebanyak 2 orang atau 4,87% responden, Divisi Teknik sebanyak 1 orang atau 

2,43% responden, Divisi Marketing sebanyak 10 orang atau 24,39% responden, 

Divisi Logistik sebanyak 4 orang atau 9,75% responden, Divisi Keuangan sebanyak 

6 orang atau 14,46% responden, dan Divisi Lapangan Sebanyak 17 orang atau 

41,46% responden. 

4.1.6 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji reliabilitas menggunakan Cronbach Alpha dengan nilai koefisien lebih 

besar dari pada 0,6. Uji validitas menggunakan teknik statistik korelasi Product 

Moment Pearson dengan kriteria sekurang-kurangnya 0,3. 
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4.1.6.1 Lingkungan Kerja 

Berikut ini adalah hasil dari output komputer program IMB SPSS 

Statistics19  mengenai uji reliabilitas dan validitas untuk instrumen lingkungan.  

Tabel 4.6 

Reliabilitas Lingkungan Kerja 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

564 5 

    Sumber: hasil olahan kuesioner 2019 

Pada tabel 4.6 terlihat bahwa koefisien cronbac aplha adalah 0,564. Kriteria 

yang digunakan adalah sekurang-kurangnya nilai koefisien cronbac aplha 0.60. 

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa instrumen lingkungan kerja 

adalah reliabel. 

Untuk menguji validitas dapat dilihat pada tabel 4.7. hasilnya setelah dihitung, 

koefisien korelasi antara tiap-tiap item dengantotal item untuk instrumen disiplin 

kerja sekitar antara 0,498-0,889. Karena seluruh koefisien korelasi lebih besar dari 

pada kriteria yang disyaratkan yaitu sekurang-kurangnya 0,30. Dengn demikian 

dapat disimpulkan bahwa instrumen pengukuran adalah valid. 
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Tabel 4.7 

Uji Reliabilitas Koefisien Lingkungan Kerja 

No. Butir 

Pertanyaan 
r hitung 

r 

kritik 
Kriteria 

P1 0,498 0,3 Valid 

P2 0,866 0,3 Valid 

P3 -0,202 0,3 Tidak Valid 

P4 0,323 0,3 Valid 

P5 0,899 0,3 Valid 

P6 0,889 0,3 Valid 

               Sumber: hasil olahan kusioner 2019 

No. Butir 

Pertanyaan 
r hitung r kritik Kriteria 

P1 0,498 0,3 Valid 

P2 0,866 0,3 Valid 

P4 0,323 0,3 Valid 

P5 0,899 0,3 Valid 

P6 0,889 0,3 Valid 

                Sumber: hasil olahan kusioner 2019 

4.1.6.2 Disiplin Kerja 

            Disiplin kerja adalah instrumen kedua yang akan diuji. Pada tabel 4.8. 

menyajikan besarnya koefisien reliabilitas untuk intrumen ini. Besarnya koefisien 

cronbach alpha adalah 0,592. Karena 0,592>0,60 maka dapat disimpulkan bahwa 

instrumen disiplin kerja adalah reliabel. 
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Tabel 4.8. 

Reliabilitas Disiplin Kerja 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

592 5 

                            Sumber: hasil olahan kusioner 2019 

Pada tabel 4.9. menjunjukan besaran koefisien korelasi antara tiap-tiap intem 

dengan total item untuk instrumen disiplin kerja. Besarnya koefisien berkisr antara 

0.885-0,919. Karena seluruh koefisien korelasi lebih besar dari pada 0,30. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa instrumen pengukuran disiplin kerja adalah 

valid. 

Tabel 4.9. 

Uji Reliabilitas Koefisien Disiplin Kerja 

No. Butir 

Pertanyaan 
r hitung r kritik Kriteria 

P1 0,919 0,3 Valid 

P2 0,923 0,3 Valid 

P3 -0,162 0,3 Tidak Valid 

P4 0,886 0,3 Valid 

P5 0,908 0,3 Valid 

P6 -0,209 0,3 Tidak Valid 

P7 0,885 0,3 Valid 

                 Sumber: hasil olahan kusioner 2019 
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No. Butir 

Pertanyaan 
r hitung r kritik Kriteria 

P1 0,919 0,3 Valid 

P2 0,923 0,3 Valid 

P4 0,886 0,3 Valid 

P5 0,908 0,3 Valid 

P7 0,885 0,3 Valid 

                 Sumber: hasil olahan kusioner 2019 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Lingkungan Kerja Pada PT. Griya Bintang Pesona 

         Berdasarkan analisis deskriptif responden, maka dapat diketahui tanggapa 

responden terhadap lingkungan kerja pada PT. Griya Bintang Pesona dalam tabel-

tabel berikut ini: 

Tabel 4.10. 

Tanggapan responden mengenai lingkungan kerja yang kondusif 

mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan 

Kategori Penilain Bobot Frekuensi (n) B x F 
Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 0 0 0 

Setuju 4 1 4 2,43 

Cukup 3 0 0 0 

Tidak setuju 2 37 74 90,24 

Sangat Tidak Setuju 1 3 3 7,31 

Jumlah 15 41 81 100 

Sumber: hasil olahan data 2019 

Berdasarkan tabel 4.10. diperoleh tanggapan responden mengenai 

lingkungan kerja yang kondusif mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan. 

Yang menyatakan setuju sebanyak 1 orang (2,43%) responden. Yang menyatakan 
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tidak setuju sebanyak 37 orang (90,24%) responden. Dan yang menyatakan sangat 

tidak setuju sebanyak 3 orang (7,31) responden. Artinya bahwa karyawan 

menyatakan lingkungan kerja yang ada tidak kondusif dan tidak mendukung 

kelancaran pelaksanaan pekerjaan. 

Tabel 4.11. 

Tanggapan responden mengenai giat bekerja karena kondisi ruangan 

kerja yang nyaman 

Keterangan Bobot Frekuensi (n) B x F 
Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 0 0 0 

Setuju 4 23 92 56,09 

Cukup 3 4 12 9,75 

Tidak setuju 2 14 28 34,14 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah 41 132 100 

Sumber: hasil olahan data 2019 

Berdasarkan tabel 4.11. diperoleh tanggapan responden mengenai giat 

bekerja karena kondisi ruangan kerja yang nyaman. Menyatakan setuju sebanyak 

23 orang (56,09%) responden. Menyatakan cukup sebanyak 4 orang (9,75%) 

responden. Dan menyatakan tidak setuju sebanyak 14 orang (34,14%) responden. 

Artinya karyawan menyatakan setuju bahwa giat bekerja karena kondisi ruangan 

kerja yang nyaman. 
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Tabel 4.12. 

Tanggapan karyawan mengenai membangun hubungan kerja yang 

baik dengan pimpinan maupun dengan sesama rekan kerja 

Keterangan Bobot Frekuensi (n) B x F 
Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 0 0 0 

Setuju 4 1 4 2,43 

Cukup 3 6 18 14,63 

Tidak setuju 2 32 64 78,04 

Sangat Tidak Setuju 1 2 2 4,87 

Jumlah 41 88 100 

Sumber: hasil olahan data 2019 

Berdasarkan tabel 4.12. diperoleh tanggapan responden mengenai 

membangun hubungan kerja yang baik dengan pimpinan maupun dengan sesama 

rekan kerja. Menyatakan setuju sebanyak 1 orang (2,43%) responden. Menyatakan 

cukup sebanyak 6 orang (14,63%) responden. Menyatakan tidak setuju sebanyak 

32 orang (78,04%) responden. Dan menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2 

orang (4,78%) responden. Artinya karyawan  menyatakan tidak setuju bahwa 

membangun hubungan kerja yang baik dengan pimpinan maupun dengan sesama 

rekan kerja. 
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Tabel 4.13. 

Tanggapan karyawan mengenai kesempatan berprestasi dalam bekerja 

terbuka bagi sesama rekan kerja 

Keterangan Bobot Frekuensi (n) B x F 
Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 0 0 0 

Setuju 4 23 92 56,09 

Cukup 3 8 24 19,51 

Tidak setuju 2 10 20 24,39 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0 

Jumlah 41 136 100 

Sumber: hasil olahan data 2019 

Berdasarkan tabel 4.13. diperoleh tanggapan responden mengenai 

kesempatan berprestasi dalam bekerja terbuka bagi sesama rekan kerja. 

Menyatakan setuju sebanyak 23 orang (56,09%) responden. Yang menyatakan 

cukup sebanyak 8 orang (19,51%) responden. Dan yang menyatakan tidak setuju 

sebanyak 10 orang (24,39%) responden. Artinya karyawan menyatakan setuju 

bahwa kesempatan berprestasi dalam bekerja terbuka bagi sesama rekan kerja, 

Tabel 4.14. 

Tanggapan karyawan mengenai komunikasi yang baik antara rekan kerja, 

atasan dengan bawahan dan konsumen membantu kelancaran pelaksanaan 

pekerjaan 

Keterangan Bobot Frekuensi (n) B x F 
Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 0 0 0 

Setuju 4 22 88 53,65 

Cukup 3 3 9 7,31 

Tidak setuju 2 14 28 34,14 

Sangat Tidak Setuju 1 2 2 4,87 

Jumlah 41 127 100 

Sumber: hasil olahan data 2019 
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Berdasarkan tabel 4.14. diperoleh tanggapan responden mengenai 

komunikasi yang baik antara rekan kerja, atasan dengan bawahan dan konsumen 

membantu kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Menyatakan setuju sebanyak 22 

orang (53,65%) responden. Menyatakan cukup sebanyak 3 orang (7,32%) 

responden. Menyatakan tidak setuju sebanyak 14 orang (34,14%) responden. Dan 

menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2 orang (4,87%) responden. Arinya 

karyawan menyatakan setuju bahwa komunikasi yang baik antara rekan kerja, 

atasan dengan bawahan dan konsumen membantu kelancaran pelaksanaan 

pekerjaan 

Dari penilaian indikator-indikator pada tabel-tabel tersebut, maka dapat diketahui 

bahwa nilai tanggapan responden terhadap Lingkungan Kerja pada PT. Griya 

Bintang Pesona adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.15 

Rekapitulasi Lingkungan Kerha pada PT. Griya Bintang Pesona 

No. Pertanyaan 
Target 

Skor 

Sekor 

Tercapai 
Kriteria 

1 

Lingkungan kerja yang kondusif 

mendukung kelancaran pelaksanaan 

pekerjaan 

205 81 Tidak Baik 

2 
Giat bekerja karena kondisi ruangan 

kerja yang nyaman 
205 132 Cukup Baik 

3 

Membangun hubungan kerja yang 

baik dengan pimpinan maupun 

dengan sesama rekan kerja 

205 88 Tidak Baik 

4 

Kesempatan berprestasi dalam 

bekerja terbuka bagi sesama rekan 

kerja 

205 136 Cukup Baik 

5 

Komunikasi yang baik antara rekan 

kerja, atasan dengan bawahan dan 

konsumen membantu kelancaran 

pelaksanaan pekerjaan 

205 127 Cukup Baik 

Total 564 Cukup Baik 
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Berdasarkan tabel 4.15 didapatkan hasil dari penilaian responden terhadap 

lingkungan pada PT. Griya Bintang Pesona denga jumlah skor 564. Dari hasil 

tersebut dapat dikatakan bahwa responden menanggapinya dengan Cukup Baik atas 

Lingkungan Kerja pada PT. Griya Bintang Pesona. 

4.2.2 Disiplin Kerja pada PT. Griya Bintang Pesona 

Analisis deskrtiptif dilakukan penelitian dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang berhubungan dengan disiplin kerja pada PT. Griya Bintang 

Pesona. Hasil dari penyebaran kuesioner yang telah dilakukan oleh peneliti 

disajikan dalam bentuk tabel dengan disertai oleh analisis sebagai berikut: 

Tabel 4.16 

Tanggapan karyawan mengenai datang dan pulang ke tempat kerja 

tepat  waktu sesusai dengan yang telah ditentukan perusahaan 

Keterangan Bobot Frekuensi (n) 
B x F 

 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 0 0 0 

Setuju 4 19 76 46,34 

Cukup 3 4 12 9,75 

Tidak setuju 2 15 30 36,58 

Sangat Tidak Setuju 1 3 3 7,31 

Jumlah 41 121 100 

Sumber: hasil olahan data 2019 

Berdasarkan tabel 4.16. diperoleh tanggapan responden mengenai datang 

dan pulang ke tempat kerja tepat waktu sesusai dengan yang telah ditentukan 

perusahaan. Menyatakan setuju sebanyak 19 orang (46,34%) responden. 

Menyatakan cukup sebanyak 4 orang (9,75%) responden. Menyatakan tidak setuju 

sebanyak 15 orang (36,48%) responden.  Dan menyatakan sangat tidak setuju 
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sebanyak 3 orang (7,31%) responden. Artinya karyawan menyatakan setuju bahwa 

datang dan pulang ke tempat kerja tepat waktu sesusai dengan yang telah ditentukan 

perusahaan. 

Tabel 2.17. 

Tanggapan karyawan mengenai menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan 

waktu yang telah ditentukan 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 0 0 0 

Setuju 4 20 80 48,78 

Cukup 3 7 21 17,07 

Tidak setuju 2 11 22 26,82 

Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4,87 

Jumlah 41 126 100 

 Sumber: hasil olahan data 2019 

Berdasarkan tabel 4.17. diperoleh tanggapan responden mengenai 

menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

Menyatakan setuju sebanyak 20 orang (48,78%) responden. Menyatakan cukup 

sebanyak 7 orang (17,07%) responden. Menyatakan tidak setuju sebanyak 11 orang 

(26,82%) responden. Dan menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2 orang 

(4,87%) responden. Artinya karyawan menyatakan setuju bahwa menyelesaikan 

tugas-tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 
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Tabel 4.18. 

Tanggapan karyawan mengenai  memperbaiki kerusakan peralatan 

karena kesalahan saya dalam bekerja 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 0 0 0 

Setuju 4 18 72 43,90 

Cukup 3 5 15 12,19 

Tidak setuju 2 16 32 39,02 

Sangat Tidak Setuju 1 2 2 4,87 

Jumlah 41 121 100 

 Sumber: hasil olahan data 2019 

Berdasarkan tabel 4.18. diperoleh tanggapan responden mengenai 

memperbaiki kerusakan peralatan karena kesalahan saya dalam bekerja. 

Menyatakan setuju sebanyak 18 orang (43,90%) responden. Menyatakan cukup 

sebanyak 5 orang (12,19%) responden. Menyatakan tidak setuju sebanyak 16 orang 

(39,02%) responden. Dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2 orang 

(4,87%) responden. Artinya karyawan menyatakan setuju bahwa memperbaiki 

kerusakan peralatan karena kesalahan saya dalam bekerja. 

Tabel 4.19. 

Tanggapan karyawan mengenai bekeja sesuai prosedur kerja yang 

ditetapkan perusahaan 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 0 0 0 

Setuju 4 19 76 46,34 

Cukup 3 2 6 4,87 

Tidak setuju 2 18 36 43,90 

Sangat Tidak Setuju 1 2 2 4,87 

Jumlah 41 120 100 

  Sumber: hasil olahan data 2019 
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Berdasarkan tabel 4.19. diperoleh tanggapan responden mengenai bekeja 

sesuai prosedur kerja yang ditetapkan perusahaan. Menyatakan setuju sebanyak 19 

orang (46,34%) responden. Menyatakan cukup sebanyak 2 orang (4,87%) 

responden. Menyatakan tidak setuju sebanyak 18 orang (43,90%) responden. Dan 

menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1 orang (4,87%) responden. Artinya 

karyawan menyatakan setuju bahwa bekeja sesuai prosedur kerja yang ditetapkan 

perusahaan. 

Tabel 4.20. 

Tanggapan karyawan mengenai dapat menyesuaikan diri terhadap 

perubahan prosedur kerja 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor 

Persentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 0 0 0 

Setuju 4 1 4 2,43 

Cukup 3 21 63 51,21 

Tidak setuju 2 18 36 43,90 

Sangat Tidak Setuju 1 1 1 2,43 

Jumlah 41 104 100 

 Sumber: hasil olahan data 2019 

Berdasarkan tabel 4.20. diperoleh tanggapan responden mengena dapat 

menyesuaikan diri terhadap perubahan prosedur kerja. Menyatakan setuju sebanyak 

1 orang (2,43%) responden. Menyatakan cukup sebanyak 21 orang (51,21%) 

responden. Menyatakan tidak setuju sebanyak 18 orang (43,90%) responden. Dan 

Menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1 orang (2,43%) responden. Artinya 

karyawan menyatakan cukup bahwa dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan 

prosedur kerja. 
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Tabel 4.21. 

Rekapitulasi Disiplin Kerja Pada PT. Griya Bintang Pesona 

No. Pertanyaan 
Target 

Skor 

Sekor 

Tercapai 
Kriteria 

1 

Datang dan pulang ke tempat kerja tepat 

waktu sesusai dengan yang telah 

ditentukan perusahaan 

205 121 
Cukup 

Baik 

2 
Menyelesaikan tugas-tugas sesuai 

dengan waktu yang telah ditentukan 
205 126 

Cukup 

Baik 

3 
Memperbaiki kerusakan peralatan 

karena kesalahan saya dalam bekerja 
205 121 

Cukup 

Baik 

4 
Bekeja sesuai prosedur kerja yang 

ditetapkan perusahaan 
205 120 

Cukup 

Baik 

5 
Dapat menyesuaikan diri terhadap 

perubahan prosedur kerja 
205 104 

Cukup 

Baik 

Total 592 
Cukup 

Baik 

Sumber: hasil olahan data 2019 

Berdasarkan tabel 4.21. didapatkan hasil dari penilaian responden terhadap 

disiplin kerja pada PT. Griya Bintang Pesona denga jumlah skor 592. Dari hasil 

tersebut dapat dikatakan bahwa responden menanggapinya dengan Cukup Baik atas 

Disiplin Kerja pada PT. Griya Bintang Pesona. 

4.2.3 Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Disiplin Kerja di PT. Griya 

Bintang Pesona 

Penulis akan melakukan analisis mengenai Pengaruh Lingkungan Kerja 

Terhadap Disiplin Kerja di PT. Griya Bintang Pesona dengan melalui metode 

statistik yang menggunakan regresi linera sederhana, koefisien korelasi person, dan 

koefisien determinasi, sehingga pengaruh lingkungan kerja terhadap disiplin kerja 

dapat diketahui lebih jelas lagi. Agar proses pengujian statistik menjadi lebih 
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mudah, penulis menggunakan bantuan program komputer IMB SPSS Statistics 19 

Version 19.0.1 Multilingual dengan sistem operasi Windows XP. 

4.2.3.1 Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengukur besarnya 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung dan memprediksi variabel 

tergantung dengan menggunakan variabel bebas. Dalam hal ini untuk mengetahui 

pengaruh lingkungan kerja terhadap disiplin kerja di PT. Griya Bintang Pesona. 

Output dari program IMB SPSS Statistics 19 diperoleh nilai regresi seperti yang 

tertera pada tabel 4.24. 

Tabel 4.22 

Regresi 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) -2,266 2,514  -,902 ,373 

Lingkungan 1,307 ,155 ,804 8,455 ,000 

a. Dependent Variable: Disiplin 

Sumber: hasil olahan kuesioner 2019 

Diperoleh a = -2,266 

  b = 1,307 

Maka dapat diperoleh model persamaan regresinya adalah: 

Y = -2,266 + 1,307 

Dari analisis regresi diatas dapat diketahui nilai dari a adalah -2,266. Nilai 

ini menunjukan bahwa pada saat Lingkungan kerja (X) bernilai nol, maka Disiplin 
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Kerja (Y) akan menurun sebesar -2,266. Sedangkan nilai dari b yaitu sebesar 1,307 

menjunjukan ketika terjadi kenaikan lingkungan kerja sebesai satu satuan, maka 

disiplin kerja  akan menurun sebesar 1,307 satuan. Jadi dapat ditarik kesimpulan 

apabila lingkungan kerja stabil/tetap seperti kondisi yang ada saat ini disiplin kerja 

akan menurun sebesai -2,266, dan apabila lingkungan kerja meningkat, disiplin 

kerja akan tetap menurun sebesar 1,307 

Selain itu terlihat positif (-) yang berarti tidak ada pengaruh antara lingkungan kerja 

dan disiplin kerja. 

4.2.3.2 Analisis Koefisien Korelasi Pearson 

Analisis Koefisien Korelasi Pearson adalah untuk mengetahui adanya 

derajat atau kekuatan hubungan lingkungan kerja terhadap disiplin kerja karyawan 

pada PT. Griya Bintang Pesona. Output dari program IBM SPSS Statistics 19 

diperoleh nilai koefisien korelasi seperti yang tertera pada tabel 4.23. 

Tabel 4.23. 

Koefisien Korelasi 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,804 ,647 ,638 2,70908 

a. Predictors: (Consultant), X 
Diperoleh: r = 0,804 

b. Dependent Variabel: Y 

Sumber: hasil olahan kuesioner 2019 

Berdasarkan analisis diatas, maka didapatkan nilai koefisien korelasi 

sebesar 0,804, hal ini menunjukan bahwa lingkungan kerja mempunyai hubungan 

yang kuat terhadap disiplin kerja karyawan pada PT. Griya Bintang Pesona. 
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4.2.3.3 Analisis Koefisien Determinasi 

Sedangkan untuk menghitung besarnya pengaruh lingkungan kerja 

terhadap disiplin kerja pada PT. Griya Bintang Pesona berdasarkan Koefisien 

korelasi pearson dengan mempergunakan rumus koefisien determinasi sebagai 

berikut: 

  KD = (r)2 x 100% 

        = (0,804)2 x 100% 

        = 64,6% 

Dari hasil diatas maka lingkungan kerja memberikan pengaruh sebesar 

64,6% terhadap disiplin kerja pada PT. Griya Bintang Pesona. Sedangkan sisanya 

sebesar 100% - 64,6% = 35,4%, disebabkan oleh variabel lainnya. 

4.2.3.4  Uji t 

Uji t merupakan salah-satu uji hipotesis penelitian dalam analisis regresi 

linear sederhana maupun analisis regresi berganda. Uji t bertujuan untuk 

mengetahui apakah variabel bebas atau vari independen (X) Lingkungan secara 

parsial berpengaruh terhadap variabel terikat atau dependen (Y) Disiplin. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis deskriptif verifikatif terhadap penelitian yang telah penulis 

lakukn yaitu mengenai lingkungan kerja dan disiplin kerja di PT. Griya Bintang Pesona 

dengan mengacu kepada hasil analisis koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh lingkungan kerja terhadap sisiplin kerja pada PT. Griya Bintang Pesona, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Lingkungan kerja PT. Griya Bintang Pesona berjalan cukup baik. Hal ini terlihat 

berdasarkan hasil skor yang tercapai yaitu dengan jumlah 564. Dari hasil tersebut 

dapat dikatakan bahwa responden menanggapinya dengan cukup baik, yaitu dengan 

mengajukan enam pertanyaan, diantaranya : 

1) Lingkungan kerja yang kondusif mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan 

2) Giat bekerja karena kondisi ruang kerja yang nyaman 

Perlengkapan kerja yang ada dibagian tempat saya bekerja telah membantu 

pelaksanaan tugas-tugas 

3) Perlengkapan kerja yang ada dibagian tempat saya bekerja teah membantu 

pelaksanaan tugas-tugas 

4) Membangun hubungan kerja dengan baik dengan pimpinan maupun dengan 

sesama rekan kerja 

5) Kesempatan berprestasi dalam bekerja terbuka bagi sesama rekan kerja 

6) Komunikasi yang baik antara rekan kerja, atasan dengan bawahan, dan konsumen 

membantu kelancaran pelaksanaan pekerjaan 
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2. Disiplin kerja karyawan pada PT. Griya Bintang Pesona telah berjalan cukup baik. Hal 

ini terlihat berdasarkan hasil skor yang tercapai yaitu dengan jumlah 592. Dari hasil 

tersebut dapat dikataka bahwa responden menanggapinya dengan cukup baik, yaitu 

dengan mengajukan tujuh pertanyaan, diantaranya: 

1) Datang dan pulang ke tempat kerja dengan tepat waktu sesuai dengan yang telah 

ditentukan perusahaan 

2) Menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan 

3) Selalu menjalankan perintah pimpinan dengan baik 

4) Memperbaiki keruksakan peralatan karena kesalahan saya dalam bekerja 

5) Bekerja sesuai prosedur kerja yang ditetapka perusahaan 

6) Menggunakan fasilitaskantor dengan baik 

7) Dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan prosedur kerja 

3. Berdasarkan analisis data dengan menggunakan metode statistik yaitu koefisien 

korelasi pearson dan koefisien determinasi maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan 

kerja berpengaruh signifikan terhadap disiplin kerja karyawan pada PT. Griya Bintang 

Pesona. 

5.2 Saran 

      Berdasarkan temuan dari hasil penelitian ini penulis mengemukakan saran yang 

berkaitan dengan lingkungan kerja dan disiplin kerja karyawan pada PT. Griya Bintang 

Pesona diantaranya adalah: 

1. Memperbaiki sistem manajemen agar lingkungan dan disiplin kerja karyawan pada PT. 

Griya Bintang Pesona menjadi lebih baik, yang tentunya ini akan sangat berperan 

dalam meningkatkan pencapaian target yang harus  direalisasikan bersama. 

2. Menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif agar karyawan PT. Griya Bintang 

Pesona merasa nyaman dengan lingkungan yang ada. 
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3. Membuat peraturan secara tertulis agar meningkatkan kedisiplinan karyawan pada PT. 

Griya Bintang Pesona. 

4. Menciptakan motivasi yang lebih baik guna meningkatkan semangat kerja karyawan 

di PT. Griya Bintang Pesona. 

5. Menyediakan fasilitas yang lebih lengkap untuk mendukung kelancaran kerja. 
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LAMPIRAN 

1. Kuesioner Lingkungan Kerja 

 

No Daftar Pertanyaan STS TS KS S SS 

1 

Lingkungan kerja yang kondusif 

mendukung kelancaran pelaksanaan 

pekerjaan 

     

2 
Giat bekerja karena kondisi ruang kerja 

yang nyaman 
     

3 

Perlengkapan kerja yang ada di bagian 

tempat saya bekerja telah membantu 

pelaksanaan tugas-tugas 

     

4 

Membangun hubungan kerja baik 

dengan pimpinan maupun dengan 

sesama rekan kerja 

     

5 
Kesepakatan berprestasi dalam bekerja 

terbuka bagi sesama rekan kerja 
     

6 

Komunikasi yang baik antara rekan 

kerja, atasan dengan bawahan dan 

konsumen membantu kelancaran 

pelaksanaan pekerjaan 

     

 

 



 

 
 

2. Kuesioner Disiplin Kerja 

 

No Daftar Pertanyaan STS TS KS S SS 

1 

Datang & pulang ke tempat kerja tepat waktu 

sesuai dengan yang telah ditentukan 

perusahaan      

2 
Menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu 

yang telah ditentukan      

3 
Selalu menjalankan perintah pimpinan dengan 

baik      

4 
Memperbaiki kerusakan peralatan karena 

kesalahan saya dalam bekerja      

5 
Bekerja sesuai prosedur kerja yang ditetapkan 

perusahaan      

6 Menggunakan fasilitas kantor dengan baik      

7 
Dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan 

prosedur kerja      

 



 

 
 

3. Hasil Kuestioner Variabel Lingkungan Kerja 

No 

X 
Total 

Skor 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 

1 2 2 2 2 2 2 12 

2 2 3 2 2 2 2 13 

3 2 2 2 2 2 2 12 

4 2 2 2 2 3 2 13 

5 1 2 2 1 2 1 9 

6 1 2 3 1 2 1 10 

7 2 2 3 3 3 2 15 

8 2 3 2 2 4 4 17 

9 2 4 2 2 4 4 18 

10 2 3 4 2 2 2 15 

11 2 4 2 2 4 4 18 

12 2 4 2 2 4 4 18 

13 2 2 2 2 2 2 12 



 

 
 

14 2 2 3 3 3 3 16 

15 2 4 2 2 4 4 18 

16 2 4 2 2 4 4 18 

17 2 4 2 2 4 4 18 

18 2 3 3 2 3 3 16 

19 2 4 2 2 4 4 18 

20 1 4 4 3 2 2 16 

21 2 4 2 2 4 4 18 

22 2 4 2 2 4 4 18 

23 2 4 2 2 4 4 18 

24 2 4 2 2 4 4 18 

25 2 2 3 3 3 2 15 

26 4 4 2 4 4 3 21 

27 2 4 2 2 4 4 18 

28 2 4 2 2 4 4 18 

29 2 4 2 2 4 4 18 

30 2 4 2 2 4 4 18 



 

 
 

31 2 4 2 2 4 4 18 

32 2 4 2 2 4 4 18 

33 2 2 3 3 3 2 15 

34 2 2 3 3 3 2 15 

35 2 4 2 2 4 4 18 

36 2 4 2 2 4 4 18 

37 2 4 2 2 4 4 18 

38 2 4 2 2 4 4 18 

39 2 2 2 2 3 2 13 

40 2 2 2 2 2 2 12 

41 2 2 2 2 2 2 12 

Sumber: hasil olahan kuesioner 2019 



 

 
 

4. Hasil Kuestioner Variabel Lingkungan Kerja 

No 

Y 
Total 

Skor 1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 2 2 2 2 2 15 

2 2 3 2 2 2 2 2 15 

3 2 3 2 2 2 2 2 15 

4 2 2 2 2 2 2 2 14 

5 1 1 1 1 1 1 1 7 

6 1 1 1 1 1 2 2 9 

7 2 2 3 3 2 2 2 16 

8 4 4 2 4 4 2 3 23 

9 4 4 2 4 4 3 4 25 

10 2 2 2 2 2 2 2 14 

11 3 3 2 2 2 2 2 16 

12 4 4 2 4 4 2 3 23 

13 2 1 1 2 2 2 2 12 

14 2 2 3 3 2 2 2 16 



 

 
 

15 3 2 2 2 2 3 2 16 

16 3 3 2 2 2 3 3 18 

17 4 4 2 4 4 2 3 23 

18 3 3 2 2 2 3 3 18 

19 2 4 2 2 4 2 3 19 

20 1 2 3 2 3 3 2 16 

21 4 4 2 4 4 2 3 23 

22 4 4 2 4 4 2 3 23 

23 4 4 2 4 4 2 3 23 

24 4 4 2 4 4 2 3 23 

25 2 2 3 3 2 2 2 16 

26 4 4 2 4 4 2 3 23 

27 4 4 2 4 4 2 3 23 

28 4 3 3 2 3 3 3 21 

29 2 4 2 2 4 2 3 19 

30 4 4 2 4 4 2 3 23 

31 4 4 2 4 4 2 3 23 



 

 
 

32 4 4 2 4 2 3 2 21 

33 2 2 3 3 2 2 2 16 

34 2 2 3 3 2 2 2 16 

35 4 4 2 4 4 2 3 23 

36 4 4 2 4 4 2 3 23 

37 4 4 2 4 4 2 3 23 

38 4 4 2 4 4 2 3 23 

39 2 2 2 2 2 2 2 14 

40 2 2 2 2 2 2 2 14 

41 4 4 2 4 4 2 3 23 

Sumber: hasil olahan kuesioner 2019 


