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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan berkembangnya zaman dan pentingnya aspek sumberdaya 

manusia merupakan aspek penting dalam keberlangsungan suatu perusahaan. 

Menurut Hasibuan (2016)  Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni yang 

mengatur hubungan tenaga kerja agar efektif dan efisien guna terwujudnya tujuan 

perusahaan. Oleh karena itu, pentingnya Manajemen Sumberdaya Manusia dalam 

suatu perusahaan untuk meningkatkan, mengembangkan dan mendayagunakan 

sumber daya yang ada pada suatu perusahaan untuk tercapainya tujuan suatu 

perusahaan. Dalam meningkatkan sumberdaya manusia merupakan tantangan bagi 

Manajemen Sumberdaya Manusia karena merupakan wujud dari tercapainya suatu 

tujuan perusahaan dan keberlangsungan bertahan suatu perusahaan bergantung 

pada kualitas sumberdaya manusia yang ada saat ini.  

Afandi (2016) menyatakan bahwa lingkungan kerja pada suatu perusahaan 

sangat penting bagi manajemen perusahaan. Lingkungan kerja memiliki pengaruh 

secara langsung dalam proses produksi. Setiap perusahaan yang memiliki banyak 

karyawan lingkungan kerja perlu dan sangat penting untuk diperhatikan 

manajemennya. Dimana lingkungan kerja yang aman, baik, mendukung dan 

kondusif sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kemampuan kinerja 

karyawan dalam menjalankan pekerjaannya. Karena lingkungan kerja merupakan 

tempat dimana karyawan berproses pada kemampuan yang dimilikinya dan 

didukung pula oleh lingkungan yang kondusif. Lingkungan kerja yang kondusif 

memberikan rasa aman dan memungkinkan karyawan untuk dapat bekerja 

optimal.  

Lingkungan kerja berpengaruh jika karyawan merasa nyaman dengan 

lingkungan dimana tempat dia bekerja otomatis seorang karyawan akan 

menyenangi pekerjaan yang digelutinya dan menggunakan waktu kerja seefektif 

mungkin. Sebaliknya apabila karyawan merasa tidak nyaman dengan lingkungan 
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pekerjaannya maka akan menurunkan proses kinerja karyawan dan kurang bisa mengembangkan 

kemampuan yang dimilikinya. Menurut Nitisemo (Dalam Nogra, 12) lingkungan kerja ialah 

segala sesuatu yang ada disekeliling karyawan dan dapat mempengaruhi dalam 

mengimplememntasikan tugas yang dibebankan kepadanya misalnya dengan adanya Air 

Conditioner (AC), penerangan yang memadai dan sebaginya. Menurut (Wursanto,2015) 

lingkungan kerja fisik ialah sesuatu yang menyangkut segi fisik dari lingkungan kerja. Karyawan 

tidak dapat bekerja secara optimal bila kondisi lingkungan fisik tempat ia bekerja tidak membuat 

merasa nyaman. Sepertri gedung yang terjangkau atau strategis, bangunan yang menjamin 

keselamatan kerja para pegawai.  

Ada pula lingkungan non fisik yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung 

terhadap kinerja karyawan. Menurut (Wursanto, 2005) lingkungan kerja non fisik adalah 

lingkungan kerja yang menyangkut segi psikis dari lingkungan kerja. Perusahaan perlu 

memfasilitasi segi fisik dan non fisik demi terciptanya lingkungan kerja yang baik dan nyaman 

untuk terciptanya iklim yang menyenangkan bagi karyawan sehingga menjadi faktor pendorong 

dalam karyawan mengerjakan pekerjaannya dengan baik karena dari terfasilitasi dengan baik dan 

meningkatkan kinerja.  

Perusahaan memerlukan sumber daya manusia yang cakap dalam segala bidang. 

Meningkatkan kinerja karyawan merupakan tantangan manajemen sumber daya manusia. Selain 

lingkungan kerja kemampuan kerja juga menjadi faktor lain yang mempengaruhi kinerja 

karyawan. Kemampuan kerja berhubungan dengan minat, bakat, pengalaman dan pengetahuan 

yang telah dimilikinya dalam menjalankan tugas-tugas perusahaan yang diembannya. Seperti apa 

yang dikemukakan Robbins (2009) bahwa “kemampuan intelektual ialah kemampuan yang 

dibutuhkan saat melakukan berbagai aktifitas mental seperti berpikir, menalar, dan memecahkan 

masalah”. Kemampuan intelektual bisa dilihat dari bagaimana seorang individu memiliki 

pemahaman terhadap apa yang dibaca maupun didengarnya. Selain itu bisa dilihat dari 

pemahaman verbal yang dimiliki yaitu, berdasarkan apapun yang didengar berupa intruksi dari 

pimpinan dengan baik sehingga bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diembannya dengan baik 

pula. Menurut Robbins (2009) menyatakan bahwa “Pemahaman verbal adalah pemahaman 

mengenai apa yang dibaca atau didengar”. 

Kemampuan dalam memahami suatu hal didapat oleh individu dari hasil pelatihan dan 

pendidikan yang selama ini ditempuh. Oleh karena itu pendidikan menjadi pengaruh seorang 
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individu dalam memiliki kemampuan intelektual, pengetahuan, minat dan bakat yang dimiliki. 

Tingkat pendidikan memudahkan seorang individu dalam melakukan dan menyelesaikan tugas 

yang diberikan oleh pimpinan. Hal tersebut menjadi faktor dalam meningkatnya kinerja 

karyawan dalam melakukan tugasnya sesuai dengan tingkat pendidikan dan kemampuan 

intelektual yang dimilikinya. Menurut Robbins (2009) menyatakan  bahwa kemampuan 

intelektual yaitu kemampuan yang dibutuhkan dalam melakukan aktivitas mental seperti 

berpikir.  

Berikut Tabel yang menunjukan data tingkat pendidikan karyawan PT. Pupuk Kujang 

Cikampek yang peneliti dapatkan pada tahun 2019 

 

Keterangan : KPI : Key Performance Indicator 

      PPK : Penilaian Prestasi Kerja 

 

Tabel 1.1 

Data Hasil Kinerja Karyawan PT. Pupuk Kujang Cikampek 

Tahun 2016-2018 

 

2016 DIREKTORAT JUMLAH 

KARYAWAN 

KPI PPK Keterangan 

KOMERSIL 123 601,41 604,68 Peningkatan 

SDM & UMUM 576 323,27 305,7148 Penurunan 

TEK & BANG 121 468,24 444,74 Penurunan 

PRODUKSI 164 2268,30 2218,82 Penurunan 

UTAMA 83 468,24 444,7422 Penurunan 

1067 4129,46 4018,69 Penurunan 

Rata-rata KPI 2016 3,869728   

Rata-rata PPK 2016 3,766635   

Jumlah  3,77   
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2017 DIREKTORAT JUMLAH 

KARYAWAN 

KPI PPK Keterangan 

UTAMA 101 376,98 366,51 Penurunan 

SDM & 

PEMASARAN 

218 816,32 804,24 Penurunan 

TEK & 

BANGUNAN 

134 518,43 493,83 Penurunan 

PRODUKSI 611 2415,69 2362,65 Penurunan 

KEUANGAN 49 178,94 178,94 Tetap 

 1113 4314,66 4206,17 Penurunan 

Rata- rata KPI 2017 3,876011   

Rata- rata PPK 2017 3,778976   

Jumlah  3,78   

2018 DIREKTORAT JUMLAH 

KARYAWAN 

KPI PPK Keterangan 

UTAMA 65 249,61 241,50  

SDM & UMUM 72 278,24 263,56 Penurunan 

TEK & 

BANGUNAN 

105 419,16 388,52 Penurunan 

PRODUKSI 644 2547,50 2518,68 Penurunan 

KOMERSIL 216 814,01 813,1 Penurunan 

 1102 4299,52 4225,36 Penurunan 

Rata-rata KPI 2018 3,901089   

Rata-rata PPK 2018 3,833938   

Jumlah  3,83   

Sumber Data: Diolah Oleh Peneliti, 2020. 
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Pada tabel data hasil kinerja karyawan PT. Pupuk Kujang Cikampek yang didapat peneliti, 

dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan PT. Pupuk Kujang Cikampek dari tahun 2016-2018 

mengalami penurunan. Pada tahun 2018 kinerja karyawan PT. Pupuk Kujang Cikampek pada 

tahun tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal tersebut menunjukan bahwa 

kinerja karyawan PT. Pupuk Kujang Cikampek pada kategori tidak baik tetapi masih cukup 

tinggi (excelent) karena diatas 3,5.  

Namun pada beberapa direktorat yang mengalami fluktuasi pada KPI dan PPKnya dari tahun 

ke tahun. Seperti pada tahun 2016 pada SDM & Umum KPI berada di jumlah 323,27 deengan 

jumlah PPK 305,7148. Selanjutnya pada tahun 2017 KPI meningkat berada jumlah 816,32 

dengan jumlah PPK 804,24. Akan tetapi pada tahun 2018 pada direktorat SDM & Umum 

mengalami penurunan menjadi 278,24 dan PPK 263,56. Selain itu pada direktorat Teknik dan 

Bangunan mengalami penurunan dari tahun 2017 yaitu KPI 518,43 dan PPK 493,83 menjadi KPI 

dengan jumlah 410,16 dan PPK 388,52 pada tahun 2018.  

Lingkungan dan kemampuan kerja yaitu salah satu faktor dari sekian banyak faktor yang 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Menurut (Handoko, 2008) Kinerja karyawan ialah suatu 

tindakan yang dilakukan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan peerusahaan. 

Sesuai dengan yang telah dijelaskan diatas bahwa kinerja karyawan mempengaruh 

keberlangsungan suatu perusahaan. Berhasil tidaknya suatu perusahaan dalam mempertahankan 

perusahaan dan mencapai tujuan tergantung dari apa yang dilakukan karyawan dalam 

menyelesaikan pekerjaannya demi tercapainya tujuan perusahaan tersebut. Menuruut Mathis, 

Robert L. dan Jackson. John H. (2006) kinerja ialah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan 

karyawan. Yang artinya keberlangsungan perusahaan ditentukan oleh kinerja karyawannya 

selama ini.  
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Perusahaan yang dijadikan objek penelitian merupakan PT. Pupuk Kujang Cikampek yang 

berdiri pada tahun 1975 tanggal 9 Juni. Perusahaan tersebut ialah anak perusahaan dari BUMN 

Pupuk Indonesia. Seiring berjalannya waktu di usia pabrik yang semakin tua PT tersebut meng-

upgrade gedung produksi dalam kurun 36 bulan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2003 

sampai 6 Desember 2005. Lalu diresmikan kembali oleh Presiden Indonesia pada tanggal 3 April 

2006. 

Bahan baku prioritas pembuatan urea yaitu air, udara dan gas. Ketiga bahan baku tersebut 

diproses menjadi olahan amonia dan sampai menjadi urea. Pemanfaatan akses operasional pabrik 

maka dibangun beberapa anak perusahaan yaitu antara lain, PT. Sintas Kurama Perdana, PT. 

Multi Nitrotama Kimia, PT. Peroksida, PT. Kujang sud-chemie Catalysts dan PT. Kawasan 

Industri Kujang Cikampek.  

Aktivitas yang di operasikan PT. Pupuk Kujang diataranya, selain produksi, perdagangan, 

pemberian jasa  antara lain, studi banding, mengembangkan, teknik desain, pengantngan, 

kontruksi, manajemen, pengoperasian, perawata, reparasi serta jasa konsultasi (kecuali di bidang 

hukum).  Perusahaan mengoperasikan aktivitas usaha di bidang perdagangan, angkutan serta 

ekspedisi.  

Adapun objek yang melatar belakangi penelitian ini berdasarkan analisis diatas dari 

penelitian ini adalah karyawan PT. Pupuk Kujang Cikampek. Yang menjadi Variabel Bebas 

(Independent) adalah Pengaruh Lingkungan dan Kemampuan Karyawan serta, Variabel terikat 

(Dependent) adalah Kinerja Karyawan. Penelitian ini berjudul “Pengaruh Lingkungan Kerja 

dan Kemampuan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Pupuk Kujang Cikampek”.  
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B. Identifikasi Masalah 

1. Penyelesaian pekerjaan yang dibebankan sehingga untuk bisa menyelesaikan setiap tugas 

yang diberikan dengan baik terhadap karyawan kurang efektif dan efisien jika dilihat dari 

adanya penurunan KPI dan PPK pada direktorat SDM& umum dan Teknik & Bangunan.  

2. Dari 1094 karyawan jika dilihat dari pendidikan terakhir banyak didominasi oleh DII & 

DIII daripada S1 dan Pascasarjana. Sehingga kurangnya karyawan dengan jenjang S1 

3. Lingkungan yang dimiliki PT. Pupuk Kujang Cikampek memiliki banyak potensi bahaya 

diantaranya adalah zat kimia yang merupakan bahan produksi, ledakan, kebakaran, 

terpleset, tersengat listrik, kebocoran, ganggguan pernafasan, keracunan, kematian dan 

gangguan sistem saraf lainnnya.  

4. Kinerja karyawan PT. Pupuk Kujang Cikampek dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi 

(naik-turun). 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat pengaruh lingkungan terhadap kinerja karyawan PT. Pupuk Kujang 

Cikampek? 

2. Apakah terdapat pengaruh kemampuan kerja terhadap kinerja karyawan PT. Pupuk 

Kujang Cikampek? 

3. Apakah terdapat pengaruh lingkungan dan kemampuan terhadap kinerja karyawan PT. 

Pupuk Kujang Cikampek? 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh lingkungan tehadap kinerja karyawan PT. 

Pupuk Kujang Cikampek. 

2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh kemampuan kerja terhadap kinerja 

karyawan PT. Pupuk Kujang Cikampek 

3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh lingkungan dan kemampuan kerja 

terhadap kinerja karyawan PT. Pupuk Kujang Cikampek? 
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E. Kegunaan Penelitian 

Manfaat Teoritis 

 Sebagai tolak ukur untuk peneliti selanjutnya yang akan dijadikan sebagai bahan 

referensi, serta sebagian naskah dokumentasi di Univeritas Islam Negeri Sunan Gunung Djati 

Bandung, khususnya jurusan Manajemen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.  

Manfaat Praktis 

 Penelitian ini berharap dijadikan sebagai tolak ukur atau kajian oleh instansi dalam 

pengambilan keputusan dalam upaya memutuskan langkah apa yang diperlukan untuk 

meningkatkan lingkungan kerja dan kemampuan kerja terhadap kinerja karyawan PT. Pupuk 

Kujang Cikampek. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

1. Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja 

 Pengaruh Lingkungan terhadap kinerja itu sangat besar, apabila lingkungan yang 

dimiliki mampu menciptakan kondisi yang baik, kondusif, nyaman, aman, dan memiliki 

fasilitas yang mendukung. Oleh karena itu, seorang karyawan akan termotivasi dalam 

melakukan pekerjaannya dengan baik dan pula lingkungan menjadi tempat meningkatnya 

kinerja. Karena lingkungan yang baik adalah dimana lingkungan tersebut memberikan 

rasa aman dan mampu membuat melakukan tugasnya secara efisien dengan waktu yang 

efektif. 

 Menurut penelitian nya (Prasetyo et al., 2015) menyatakan adanya korelasi inti 

antara kondisi lingkungan dan job grade dengan kinerja karyawan. Keadaan lingkungan 

di tempat kerja yang tidak baik akan mengalami penyusutan kinerja karyawan.  

 Adanya signifikan korelasi dengan kinerja karyawan yang di dukung oleh temuan 

Imran, et al., (2013) dimana disimpulkan dalam penelitiannya terdapat pengaruh antara 

lingkungan kerja dengan kinerja karyawan. 

 

2. Pengaruh Kemampuan Kerja Terhadap Kinerja 

Kemampuan kerja seorang karyawan menjadin faktor penting dalam mingkatnya kinerja. 

Karena apabila seseorang memiliki kemampuan intelektual, emosional dan kemampuan 

fisik yang prima, maka akan mudah bagi individu untuk bekembang sehingga dapat 
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melakukan setiap tugasnya dengan baik, secara otomatis hal tersebut meningkatkan 

kinerjanya. 

 Kemampuan Kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap  Kinerja 

Karyawan. Artinya apabila kemampuan kerja baik maka kinerja  karyawan juga akan 

meningkat, begitu pula sebaliknya. (Pradhanawati et  al., 2013) 

 

3. Pengaruh Lingkungan Kerja dan Kemampuan Kerja Terhadap Kinerja  

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kedua hal tersebut apabila 

seorang karyawan berada didalam lingkungan yang baik tepat dengan kemampuan yang 

dimilikinya maka akan meningktkan kinerja. Lingkungan yang baik akan membantu 

seorang individu dalam mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Kinerja tinggi 

yang dimiliki karyawan seorang perusahaan menjadi indikator bahwa Sumber Daya 

Manusia yang dimiliki perusahaan tersebut memadai dan sebuah perusahaan disebut 

berhasil dalam mencapai tujuannya.  

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan kerangka penelitian tersebut 

saling memiliki pengaruh diantara ketiga variabel tersebut. Maka, Paradigma dari 

penelitian ini adalah : 

Menurut Kuswandi (2005) menyatakan bahwa faktor kemampuan pegawai dan kondisi 

lingkungan kerja terdapat pengaruh pada kinerja karyawan.   

 

 

 

 

  

     

     

     

 

Gambar 1.1  

Model Penelitian 

 

Lingkungan Kerja 

(X1)  

Kinerja  

(Y) 

Kemampuan Kerja 

(X2) 

H1 

H2 

H3 
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G. Penelitian Terdahulu 

Tabel 1.2 

Penelitian Terdahulu 

 

Peneliti Judul Hasil 

penelitian 

Analisis 

perbandinga

n 

Kesimpulan 

Paruru 

(2016) 

Pengaruh 

Disiplin Kerja 

dan 

Kemampuan 

kerja 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan PT. 

Air Manado 

Hasil 

penelitian ini 

menunjukan 

bahwa dalam 

variabel 

kemampuan 

kerja 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

Perbandingan

nya disini 

saya 

menggunakan 

variabel X2 

untuk 

kemampuan 

kerja 

karyawan. dan 

variabel Y 

sama yaitu 

kinerja 

Pada penelitian 

terdahulu dan 

penelitian saya 

memiliki 

persamaan 

hasil yaitu 

positif 

signifikan pada 

variabel 

kemampuan 

kerja terhadap 

kinerja 

karyawan. 

Bonny 

Suwignyo 

(2016) 

Pengaruh 

Lingkungan 

Kerja 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

pada PT. 

Dirgantara 

Indonesia 

Divisi 

Manufacturing 

Engineering 

Pada PT. 

Dirgantara 

Indonesia 

berpengaruh 

signifikan 

oleh variabel 

X terhadap Y  

Pada 

penelitian 

saya 

menggunakan 

variabel X 

untuk 

variaabel X1 

saya dengan Y 

sama yitu 

Kinerja 

Pada penelitian 

terdahulu dan 

saya memiliki 

persamaan 

hasil yaitu 

positif 

signifikan pada 

variabel 

lingkungan 

kerja terhadap 

kinerja. 

Muhammad 

(2016)  

Pengaruh 

Lingkungan 

kerja, 

kompensasi 

dan Beban 

Kerja 

Terhadap 

Hasil 

penelitian 

yang didapat 

tersebut 

adalah secara 

simultan 

maupun 

Pada 

penelitian ini 

perbedaannya 

saya 

mengambil 

variabel X1 

untuk Varibel 

Penelitian 

terdahulu dan 

penelitian saya 

memiliki 

persamaan dari 

hasil penelitian 

pada variabel 
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Kinerja 

Karyawan 

parsial 

berpengaruh 

signifikan 

X1 saya yaitu 

lingkungan 

kerja dengan 

X2 

kemampuan 

dan Y adalah 

kinerja 

Lingkungan 

kerja terhadap 

kinerja 

berpengaruh 

secara parsial 

maupun 

simultan. 

Riza 

Widyanata 

(2016) 

Pengaruh 

Lingkungan 

dan 

Kemampuan 

Kerja 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan PT. 

Ronadamar 

Sejahtera 

Cabang 

Bandung 

Hasil 

penelitian 

yang didapat 

tersebut 

adalah 

berpengaruh 

positif pada 

lingkungan, 

kemampuan 

kerja dan 

kinerja 

karyawannya.  

Pada 

penelitian ini 

memiliki 

kesamaan 

pada Variabel 

X1 yaitu 

lingkungan 

dengan X2 

kemampuan 

dan Y adalah 

kinerja  

Pada penelitian 

terdahulu dan 

penelitian saya 

memiliki 

variabel X1, 

X2 dan Y yang 

sama sehingga 

keduanya 

memiliki hasil 

yang sama 

positif 

signifikan dari 

ketiga variabel 

tersebut. 

Arna 

Suryana 

(2017) 

Pengaruh 

Kemampuan 

Kerja dan 

Lingkungan 

Kerja 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

Universitas 

Batanghari 

Jambi 

Hasil 

Penelitian 

yang didapat 

tersebut 

adalah 

Kemampuan 

Kerja dan 

Lingkungan 

Kerja 

berpengaruh 

secara 

simultan 

terhadap 

Kinerja 

Karyawan.  

Pada 

penelitian ini 

memiliki 

perbedaan 

pada X1 yaitu 

Lingkungan 

Kerja dan X2 

yaitu 

kemampuan 

kerja.  

Pada penelitian 

terdahulu dan 

penelitian saya 

memiliki 

variabel yang 

sama yaitu 

Kemampuan, 

Lingkungan 

dan kinerja. 

Ketiga variabel 

tersebut 

berpengaruh 

positif 

signifikan. 

Sumber Data: Diolah Oleh Peneliti, 2020.  

 

H. Hipotesis 

 Menurut Sugiyono (2000) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian. Hipotesis juga dapat dikatakan dugaan sementara terhadap suatu penelitian 

Sumber Data: Diolah Oleh Peneliti, 2020. 
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mengenai hubungan suatu variabel dengan variabel lainnya yang akan diuji. Berdasarkan 

kerangka pemikiran diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut : 

 

Hipotesis  

H1 : Terdapat pengaruh positif lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. 

H2 : Terdapat pengaruh positif kemampuan kerja terhadap kinerja karyawan. 

H3 : Terdapat pengaruh positif lingkungan kerja dan kemampuan kerja terhadap             kinerja 

karyawan. 

 


