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ABSTRAK

PENGARUH LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA 
KARYAWAN PT. SRITRANG LINGGA INDONESIA PALEMBANG

Oleh :

Chandra

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh lingkungan 
kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Sritrang Lingga Indonesia di 
Palembang. Dalam metode penelitian, setiap variabel yang diteliti akan diuji 
dengan menggunakan pengujian metode hubungan kausal antara variabel bebas 
(independence) terhadap variabel terikat (dependence), sedangkan untuk 
menganalisis hasil kuesioner dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif 
dengan menggunakan skala likert. Dalam menganalisa data, penelitian 
menggunakan analisis deskriptif yang berisi distribusi item dari masing-masing 
variabel, kemudian analisis regresi sederhana menunjukan bahwa R square 
menunjukan angka sebesar 0,36. dengan demikian, variabel kepuasan kerja 
•mampu menjelasakan variabel kinerja sebesar 3,6% dan uji regresi dengan nilai 
signifikan menunjukan angka sebesar 0,000 yang berarti < G,05 bahwa ada 
pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan berdasarkan hasil penelitian 
ini disimpulkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja karyawan pada PT. Sritrang Lingga Indonesia di Palembang.

Kata Kunci: Lingkungan kerja, Kinerja Karyawan

Mengetahui,

Pembimbing Skripsi I Pembimbing Skripsi II

Dr, Hi. Zunaidah, M.Si Drs. H. Supardi A. Bakri. M. P. A

NIP : 196610221992032002 NIP: 195105121978031002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Manajemen

Dr. Zakaria Wahah. MRA 

NIP : 195707141984031005
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ABSTRACT

WORK EN VIRONMENT EFFECT ON THE PERFORMANCE OF 
EMPLOYEES PT. SRITRANG LINGGA INDONESIA PALEMBANG

By:

Chandra:

Dr. Hj. Zunaidah, M.Si.; Drs. H. Supardi A. Bakri, M. P. A

This study aims to determine the work environment is there any influence on the 
performcince of employees at PT. Sritrang Lingga Indonesia in Palembang. In 
research methods, each variable studied will be tested using the testing methods of 
the causal relationship between the independent yariables (independence) on the 
dependent variable (dependence), while to analyze the results of the questionnaire 
in this study quantitatively using a Likeri seal e. In cmalyzing the data, the reseaj'ch 
using deseriptive analysis that shows the distiibution of items of each variable, then 
a simple regression analysis showed that the R sqtiare shows the figur e of 0.36. 
thusjob satisfaetion variables capable identifies the variable performance of 3.6% 
and regression test with significant value shows the number of 0.000 meaning 

"<0.05 that no work environment influence on employee performance based on the 
results of this study concluded that the work environment and a positive effect 
significant to employees performance at PT. Sritrang Lingga Indonesia in 
Palembang.

Keywords : work envyronment, employee performance
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1.1 Latar Belakang

Pada berbagai bidang khususnya kehidupan berorganisasi, faktor manusia 

merupakan masalah utama disetiap kegiatan yang ada didalamnya. Organisasi 

merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan 

yang reaktif dapat diidentifikasikan, bekerja secara terus menerus untuk mencapai 

tujuan. Semua tindakan yang diambil dalam setiap kegiatan diprakarsai dan 

ditentukan oleh manusia yang menjadi anggota perusahaan.Perusahaan membutuhkan 

adanya faktor lingkungan baik yang potensial baik pemimpin maupun karyawan pada 

pola tugas dan pengawasan yang merupakan penentu tercapainya tujuan perusahaan. 

Faktor sumber lingkungan merupakan tokoh sentral dalam organisasi maupun 

perusahaan. Agar aktivitas manajemen berjalan dengan baik, perusahaan harus 

memiliki karyawan yang berpengetahuan dan berketrampilan tinggi dan lingkungan 

kerja yang memadai serta usaha untuk mengelola perusahaan seoptimal mungkin 

sehingga kinerja karyawan meningkat, kinerja karyawan merupakan hasil atau 

prestasi kerja karyawan yang dinilai dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan 

lingkungan kerja yang memadai ditentukan oleh pihak organisasi. Kinerja yang baik 

adalah kinerja yang optimal, yaitu kinerja yang sesuai standar organisasi dan 

mendukung tercapainya tujuan organisasi. Organisasi yang baik adalah organisasi 

yang berusaha meningkatkan kemampuan tingkat kinerja karyawan pada suatu

1



lingkungan kerja yang kurang memadai, karena hal tersebut merupakan faktor kunci 

untuk meningkatkan kinerja karyawan. Peningkatan kinerja karyawan akan membawa 

kemajuan bagi perusahaan untuk dapat bertahan dalam suatu persaingan lingkungan 

bisnis yang tidak stabil. Oleh karena itu upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja 

karyawan merupakan tantangan manajemen yang paling serius karena keberhasilan 

untuk mencapai tujuan dan kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada kualitas 

kinerja pada lingkungan kerja yang ada didalamnya. Lingkungan kerja dalam suatu 

perusahaan termasuk salah satu hal yang penting untuk diperhatikan. Meskipun 

lingkungan kerja tidak melaksanakan proses produksi dalam suatu perusahaan, 

namun lingkungan kerja mempunyai pengaruh langsung terhadap para karyawan 

yang melaksanakan proses produksi tersebut. Lingkungan kerja yang memusatkan 

bagi karyawannya dapat meningkatkan kinerja. Sebaliknya lingkungan kerja yang 

tidak memadai akan dapat menurunkan kinerja dan akhirnya menurunkan motivasi 

kerja karyawan.

Menurut Lewa dan Subowo (2005:56) lingkungan kerja didesain sedemikian 

rupa agar dapat tercipta hubungan kerja yang mengikat pekeija dengan 

lingkungannya. Lingkungan kerja yang baik yaitu apabila karyawan dapat 

melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, aman dan nyaman. Lingkungan kerja 

yang kurang baik dapat menuntut tenaga kerja serta waktu yang lebih banyak dan 

tidak mendukung diperolehnya rancangan sistem kerja yang efisien.

Menurut Sedarmayati (2009:21) definisi lingkungan kerja adalah sebagai 

Lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan bahanberikut : yang
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seseorang bekerja, metode kerjanya, sertadihadapi, lingkungan sekitarnya di 

pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya suatu kondisi lingkungan 

kerja dikaitkan dengan kemampuan karyawan, diantaranya adalah : (Sedarmayanti,

mana

2001:21)

1. Penerangan/cahaya di tempat keija;

2. Temperatur/suhu udara di tempat kerja;

3. Kelembaban di tempat keija;

4. Sirkulasi udara di tempat keija;

5. Kebisingan di tempat keija;

6. Getaran mekanis di tempat kerja;

7. Tata warna di tempat kerja;

8. Dekorasi di tempat kerja (layout);

9. Musik di tempat kerja;

10. Keamanan di tempat keija

Setiap organisasi pemerintah dituntut untuk dapat mengoptimalkan sumber daya 

manusia dan bagaimana sumber daya manusia dikelola.Pengelolaan sumber daya 

manusia tidak lepas dari faktor karyawan yang diharapkan dapat berprestasi sebaik 

mungkin demi mencapai tujuan organisasi yaitu meningkatkan kinerja. Peningkatan 

kinerja karyawan pada dasarnya akan didahului oleh lingkungan kerja karyawan itu 

faktor yang memberikan kontribusi pada kerja karyawan adalah 

lingkungan kerja (Analisa, 2011:26). Organisasi harus menyediakan lingkungan kerja

sendiri. Salah satu
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yang memadai seperti lingkungan fisik (tata ruang kantor yang nyaman, lingkungan 

yang bersih, pertukaran udara yang baik, warna, penerangan yang cukup maupun 

musik yang merdu), serta lingkungan non fisik (suasana kerja karyawan, 

kesejahteraan karyawan, hubungan antar sesama karyawan, hubungan antar karyawan 

dengan pimpinan, serta tempat ibadah). Lingkungan kerja yang baik dapat 

mendukung pelaksanaan kerja sehingga karyawan memiliki semangat bekerja dan 

meningkatkan kinerja karyawan.Aktivitas dalam bekerja mengandung suatu 

kegiatan sosial, menghasilkan sesuatu, dan pada akhirnya bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhannya. Motivasi seseorang terbentuk dalam dirinya berawal dari munculnya 

kebutuhan, keinginan dan dorongan untuk bertindak agar mencapai tujuannya. Hal ini 

menandakan seberapa kuat dorongan, upaya dan intensitas serta kesediaannya untuk 

berkorban agar tercapai tujuan (Robbins, 2004:55). Namun demikian dibalik dari 

tujuan yang tidak langsung tersebut orang bekerja juga untuk mendapatkan imbalan 

hasil kerja yang berupa upah atau gaji dari hasil 42 kerjanya.Pada perkembangannya, 

orang bekerja adalah untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Dalam bekerja 

karyawan dituntut untuk memiliki kinerja yang tinggi yang diwujudkan dalam bentuk 

perilaku kerja yang baik, hasil kerja yang baik, dan dapat melakukan pekerjaan 

dengan efisien. Hal ini dapat dilakukan saat karyawan memiliki kerja yang baik. 

Dengan kinerja yang dimilikinya karyawan akan berusaha mencapai tujuan dalam 

hidupnya. Tujuan hidup karyawan antara lain adalah untuk memperoleh prestasi 

dalam bekerja serta memperoleh hasil kerja yang baik (kinerja karyawan). Karyawan 

dengan motivasi kerja yang tinggi dan dukungan lingkungan kerja yang baik akan 

memberikan kontribusi pada semakin tingginya kinerja karyawan. Pekerjaan selalu

unsur
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membawa konsekuensi yang berbeda bagi tiap individu. Dampak yang ditimbulkan 

dari pekerjaan ada yang positif dan ada yang negatif. Dampak negatif yang 

ditimbulkan dari suatu pekerjaan adalah beban kerja yang berat yang menyebabkan 

terjadi karena adanya interaksi antara individu dengan individu yang lain 

atau dengan pekerjaan yang dihadapinya. Terjadinya stres akan mengakibatkan 

dampak yang kurang baik bagi perusahaan maupun karyawan. Secara sederhana, stres 

mempunyai potensi untuk mendorong atau mengganggu pelaksanaan kerja, 

tergantung seberapa besar tingkat stres. PT.Sritrang Lingga Indonesia di palembang 

merupakan perusahaan yang bergerak dibidang produksi getah karet. Karena 

lingkungan kerja pada pabrik ini memiliki bau yang kurang enak bagi semua pekerja 

pabrik dan udara di sekitar pabrik ini ada yg dingin karena tidak terkena sinar 

matahari dan ada juga yang panas karena terkena sinar matahari semuanya kurang 

enak dikarenakan pabrik ini merupakan tempat penampungan dan pengolahan getah 

karet, sedangkan kalau masalah keamanan di pabrik ini di sekeliling mulai dari pintu 

masuk pabrik telah dijaga oleh security Penelitian ini memfokuskan pada karyawan 

PT.Sritrang Lingga Indonesia yang berlokasi di Palembang karena disini pusat 

kegiatan manajerial dilakukan. Kinerja karyawan yang tinggi sangatlah diharapkan 

oleh perusahaan terserbut. Semakin banyak karyawan yang mempunyai kinerja 

tinggi, maka produktivitas perusahaan secara keseluruhan akan meningkat sehingga 

perusahaan akan dapat bertahan dalam persaingan global. Karyawan dituntut untuk 

mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien 

Keberhasilan karyawan dapat diukur melalui kepuasan konsumen, berkurangnya 

jumlah keluhan dan tercapainya target yang optimal.

stres. Stres
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Sritrang Lingga Indonesia juga dapat diukur melalui 

efektif dan efsien serta melakukan peran dan fungsinya

suatu

Kinerja karyawan PT.

penyelesaian tugasnya secara 

dan itu semua berhubungan linear dan berhubungan positif bagi keberhasilan

perusahaan. Terdapat faktor negatif yang dapat menurunkan kinerja karyawan, 

diantaranya adalah menurunnya keinginan karyawan untuk mencapai prestasi kerja, 

kurangnya ketepatan waktu dalam penyelesaian pekerjaan sehingga kurang 

peraturan, pengaruh yang berasal dari lingkungannya, teman sekerja yang juga 

semangatnya dan tidak adanya contoh yang harus dijadikan acuan dalam 

pencapaian prestasi kerja yang baik. Semua itu merupakan sebab menurunya kinerja 

karyawan dalam bekerja. Faktor-faktor yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

kinerja diantaranya adalah lingkungan kerja yang mempengaruhi tingkat kerja, 

lingkungan kerja merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada 

saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain, lingkungan kerja 

cocok apabila tujuan perusahaan telah mempengaruhi tingkat kinerja karyawan. 

Seorang pemimpin harus menerapkan gaya kepemimpinan untuk mengelola

menaati

menurun

bawahannya, karena seorang pemimpin akan sangat mempengaruhi keberhasilan 

organisasi dalam mencapai tujuannya. Perusahaan menggunakan penghargaan atau 

hadiah dan ketertiban sebagai alat untuk memotivasi karyawan.Pemimpin mendengar 

ide-ide dari para bawahan sebelum mengambil keputusan. Lingkungan kerja yang 

tepat akan menimbulkan kerja seseorang untuk berprestasi. Sukses tidaknya 

karyawan dalam prestasi kerja dapat dipengaruhi oleh lingkungan kerja .lingkungan 

kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Semakin 

meningkatnya jumlah pabrik pengolahan, khususnya di Kota Palembang berarti
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perusahaan harus mampu bersaing dalam mencapai tujuan perusahaan, perusahaan 

bertujuan untuk membantu pemerintah meningkatkan ekspor non migas dan 

menambah devisa, meningkatkan produktifitas dan efisiensi dari produksi karet agar 

dapat bersaing dengan industri sejenis dalam negeri dan luar negeri. Untuk mencapai

tujuan tersebut.

perusahaan harus mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya seoptimal 

mungkin, disamping sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya 

buatan/teknologi, dan sumber daya modal. PT. Sritrang Lingga Indonesia merupakan 

salah satu pabrik yang berada di sumatera selatan yang bergerak di bidang produksi 

getah karet dan menyupply produk di luar maupun di dalam negeri pabrik ini berdiri 

dan mulai memproduksi produk pada tahun 2006 , salah satu pabrik ini berada di kota 

Palembang dan banyak dari setiap daerah yang menjual hasil getah mereka ke pabrik 

ini karena pabrik ini merupakan tempat pengolahan terakhir getah karet hingga 

menjadi bahan mentah yang siap untuk diproduksi , mengenai akses menuju pabrik 

ini lumayan sulit karena jalan menuju pabrik ini lumayan rusak karena banyak mobil 

atau truk pengangkut karet getah yang keluar masuk menuju pabrik ini sehingga jalan 

menjadi rusak.
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Tabel 1.1.

Absensi karyawan PT. Sritrang Lingga Indonesia di Palembang
JumlahJumlah

absensi
AlpaIzinSakitJumlah

pengajar
BulanNo hari

kerja
2847181811Agustus 70

September 70

Oktober 70

1
28451416152
28431315153

Sumber : PT. Sritrang Lingga Indonesia

Berdasarkan Absensi Karyawan PT. Sritrang Lingga Indonesia tersebut maka 

dapat diketahui bahwa tingkat absensi relative tinggi. Hal itu dapat dilihat pada 

setiap bulan periode triwulan tahun 2016-2017, dari bulan Agustus sampai Oktober 

absensi karyawan di PT. Sritang Lingga Indonesia mengalami penurunan pada 

setiap bulan.

Lingkungan Kerja karyawan PT. Sritrang Lingga Indonesia yang dihadapi 

di pabrik ini terdapat 2 bagian yaitu lingkungan kerja di dalam kantor atau juga bisa 

disebut lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja di luar kantor atau lapangan atau 

juga bisa disebut lingkungan kerja non fisik , para pegawai yang bekerja di lapangan 

dengan lingkungan kerja fisik kadang mengeluhkan lingkungan kerja mereka karena 

bau yang tidak enak dan lingkungan yang becek disebabkan oleh bekas kotoran getah 

karet dan bau yang menyebabkan polusi udara para pekerja ini juga membutuhkan 

fisik yang kuat untuk bekerja di lingkungan ini dan sebaliknya lingkungan kerja di 

dalam kantor atau lingkungan non fisik tidak perlu resah karena lingkungan tempat
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mereka bekerja nyaman sekali dan tidak memiliki polusi udara dan bekerja di depan 

komputer dan duduk santai di dalam ruangan. PT. Sritrang Lingga Indonesia ini juga 

bersaing dengan pabrik lain yang berada di sumatera selatan seperti PT. Hoktong 

yang letaknya tidak jauh dari pabrik ini yang bersaing dalam bidang produksi getah 

karet, meskipun PT. Hoktong lebih lama berdiri pada tahun 1935 tetapi masih bisa 

menyaingi dan mengungguli pabrik lain meskipun masih bisa dibilang baru mulai 

produksi.

Tabel 1.2.

Hasil observasi lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT. Sritrang 
Lingga Indonesia 28 September 2016

Lingkungan Kerja Fisik

1. Langsung Kondisi

• Pusat keija
1. Jarak rumah pengajar ke

pusat kerja
2. Jarak \vc dan kantor
3. Jarak warung dan kantor
4. Keadaan jalan ke pusat keija

ketika hujan
5. Keadaan jalan ketika panas

ke pusat keija
6. Pencahayaan menuju pusat

keija

1. Rata-rata 18 km/jam

2. 15 meter
3. 50 meter
4. Kurang baik

5. Cukup baik

6. Kurang Baik

Sumber. Lingkungan kerja PT. Sritrang Lingga Indonesia di palembang 28
September 2016 °
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Tabel 1.3.

Hasil observasi lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT. Sritrang 
Lingga Indonesia 28 September 2016

Kondisi2. Perantara

Karena tidak adanya gordyn. penerangan 
sangat menyilaukan atau bayangan kontras 
yang dapat mengganggu proses keija

1.1. Penerangan (pabrik)

2. Penerangan dikantor baik2. Penerangan (kantor)
Sirkulasi udara kurang baik, karena terdapat 
banyak getah karet yang menyebabkan udara 
kurang segar unutk dihirup

3.3. Sirkulasi udara (pabrik )

Sirkulasi udara di ruangan kantor kurang 
baik dan lembab, ditambah kurangnya 
tanaman yang menghsilkan oksigen di 
tempat tersebut

4.4. Sirkulasi udara (kantor)

5. Getaran Getaran di PT. Sritrang Lingga Indonesia 
kurang baik karena akibat dari mesiu pabrik

5.

Sering tercium bau tidak sedap diarea kantor 
, karena di belakang pabrik sering digunakan 
sebagai tempat pembuangan limbah getah 
karet setiap harinya

6.
6. Bau tidak sedap

7. Tata warna di ruang , cukup baik7. Tata warna

8. Kurang nya dekorasi disetiap ruangan, yang 
menurut salah satu pekerja merasa bosan di 
tempat kerja karena tidak adanya 
pemandangan yang dapat membuatnya 
nyaman di ruang tersebut

8. Dekorasi

9. Tempat keija sangat aman, karena dijaga 
sangat ketat oleh security9. Keamanan

Sumber. Lingkungan kerja PT. Sritrang Lingga Indonesia di palembang 28 
September 2016 *
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Tabel 1.4.

Lingkungan Kerja Non Fisik

KondisiKeterangan

cukup Baik1. Suasana
2. Komunikasi
3. Pengendalian Diri
4. Kepuasan

Baik
Baik

Sumber: Lingkungan kerja PT. Sritrang Lingga Indonesia di Palembang

Berdasarkan dan menyikapi fenomena-fenomena di atas, maka lingkungan

kerja perlu ditingkatkan tentunya dengan berperannya fungsi lingkungan dari

berbagai sektor usaha, terutama sektor pabrik pengolahan. Mengacu pada pentingnya

hal tersebut terhadap kinerja perusahaan, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul:

PENGARUH LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN

PT.SRITRANG LINGGA INDONESIA DI PALEMBANG
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1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil rumusan 

masalah sebagai berikut: Bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan di PT. Sritrang Lingga Indonesia di Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap 

kinerja karyawan di PT. Sritrang Lingga Indonesia di Palembang

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat praktis dan manfaat 

teoritis. Secara terperinci manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Manfaat Praktis Bagi PT. Sritrang Lingga Indonesia di Palembang

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau rujukan bagi 

perusahaan untuk pembuatan kebijakan atau peraturan dengan tujuan untuk 

meningkatkan kinerja dari karyawan di lingkungan ditempat karyawan bekerja yang 

terdapat di PT. Sritrang Lingga Indonesia Palembang. Hasil penelitian ini juga 

diharapkan dapat sebagai tambahan informasi karya ilmiah bagi pembaca di 

perpustakaan dan sebagai rujukan bagi peneliti yang akan mengembangkan penelitian 

sejenis.
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b.Manfaat Teoritis

Bagi Lembaga Perguruan Tinggi, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi penambahan iformasi di bidang ilmu manajemen sumber daya

manusia.

1.5. Sistematika Penulisan

PENDAHULUANBABI

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Bab

ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi

keseluruhan penelitian ini.

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN

Bab ini menguraikan teori-teori dasar yang digunakan menjadi

landasan serta referensi dan penulisan penelitian ini 

berdasarkan penelitian sebelumnya. Bab ini juga menguraikan 

kerangka penelitian dan hipotesis pada penelitian ini 

berdasarkan landasan teori dan penelitian-penelitian

sebelumnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang desain penelitian, 

jenis dan sumber dara, populasi dan sampel data yang dipilih
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berdasarkan kriteria, variabel-variabel penelitian, dan tekhnik

analisis data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANBAB IV

Bab ini terdiri dari gambaran umum objek penelitian, hasil

analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

KESIMPULAN DAN SARANBAB V

Bab ini adalah bab terakhir dari skripsi ini. Dalam bab ini

disampaikan kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian,

saran yang relevan bagi penelitian yang akan datang.
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