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ABSTRACT
Thestudyentitled,,TheEffectofWorkingEnvironmenttoEmployees'PerformanceatPT.
httri Daya (Jsaha Thma Bandun[" cleiiveit from finding of investigation conducted by PT LAPI
a poor level
ITB showing that employees'perfirmance has not been goocl enough' It was proved by
behaviors
ofwork aciuracy an'd ,peed i, o""omplishing the task. One ofthefactors affecting those
i not only fnru6"f"ni supports from the company dealing with facilities' but also insufficient
hmwn resourci.- Accordingly, this study was aimed to inyestigate the effect of working enuironment
the process. This study
- improving employees' jerforman"i ond to discoyer obstacles facedtheinworking
environment at
to find efforts made by the company to hnprove
it"o
"induit"d
Pari Daya (Jsaha Tama Bandung
obsemation,
The study was set as an anaiysis descriptive study that used literary reyiew,
rooms
and questionnaire in collecting data. The findings revealed that noise control,
environment
work
and
humiiity and temperature management, colors management'
environment' Howevet service
- lro, ,nr" ".ployed by the company to create a good working
the
a nployees ' neecli and facilities wai no:t entirnly opplied. The findings were then presented in
ofpercentage of the answers given by the respondents. It revealed that working environment
performance (g7 .gg%o) medning that employees' performance (y
iintty orutni
"mptoyees,
12'0294
AZ.SSUX a"t"i*ined by working entironment (xvariable)' The rest ofpercentage'
{icted by factors outside the study including training, leadership and motivation'

Kqt wortls: Working environment, Performance

PENDAIIUIUAN

Memasuki Perkembangan

era
-dustrialisasi yang bersifat global seperti

*arang ini

persaingan usaha untuk

pasar baik pasar dalam tingkat

regional, nasional maupun internasional,
dilakukan oleh setiap perusahaan secara
kompetitif, baik itu negara maju maupun negara
yang sedang berkembang, mau tidak mau harus
terlibat dalam persaingan pasar bebas. Seiring
dengan kemajuan tersebut terdapat pula isyu
utama era globalisasi yaitu kebebasan berusaha

-rlrerebutkan
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yang kemudian dipacu dengan persaingan behrs
yang tidak ada lagi batasan dalam suaru $-ila)"h

atau negara tertentu. Persaingan dunia u.saha
yang semakin ketat dan semakin maju dalam

hal teknologi membuat setiap perusahaan
dituntut untuk selalu melakukan yang terbaik
dalam menjalankan setiap usahanya, sehingga
perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan
lain agar pen.rsahaan dapat melakukan kegiatan

usahanya sesuai dengan rencana, maka
perusahaan sebaiknya dapat mengelola faktorlaktor produksi yang dimilikinya.
Sumber daya manusia merupakan asset
penting yang sangat berharga untuk menunjang
keberhasilan organisasi. Manusia dalam sebuah

organisasi memiliki peran sentral dalam
menggerakan roda perkembangan dan laju
organisasi, mengingat peran yang cukup
dominan tersebut, maka dalam sebuah
organisasi akan terus dilakukan upaya untuk
menentukan sebuah sistem yang mengatur
kinerja raanusia agar lebih efektif dan efisien.
Kinerja merupakan keluaran yang
dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikatorindikator suatu pekerjaan atau suatu profesi
dalam waktu tertentu". Kinerja sumber daya
manusia mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap kemampuan dan kemajuan organisasi.

Upaya meningkatkan kinerja sumber daya
manusia sangatlah penting bagi suatu organisasi,

karena bagaimanapun manusia merupakan
unsur yang sangat vital dalam suatu organisasi.
Perusahaan merupakan suatu bentuk
organisasi yang dalam pencapaian tujuannya

yq H. lJh -::_gkungan perusahaan,
hr*i !En
.Et.ar karyawan, motivasi
:{r& da saling curiga, dan
L.rF tEttrc-b.*r E i?rblri i menjadi orientasi
si+Uqn-$erc
i=l ini hanya bisa diraih

jit-a

krrJf,r[

:is:ran positif.

Pr:t-'m- hforr.:. kinerja karyawan
pada PT, Pfti D!EL-SI. -:-::ra Bandungperlu
lebih diringG 4rprr:Ji:ir-itas kerja yang
olcl pnramcr

diharapkan

dapat tercapai

Berdatr ir*;-:enelitian yang
dilakukan pada PT- ?rt Dri: L'saha Tama
Bandung. menunj'.kLun -:::; a kinerj a

dengan

baik

karyas'an masih reDdah- hsi -r; :eilihat dari
indikator-indikaror sebaga b<xri;::
l. Kuantitas pen_iualan ran_g .ir:ap:i oleh
karvas an dalam melakseDakiir atau
menl'elesaikan pekerie"n mrsih rendah.
hal ini terlihar dalam peocapaian rarqet
penjualan pada perusahaan PT. Putri Daya
Usaha Tama Bandung. Contohnya: berikut
data kuantitas target dan realisasi penjualan
pada PT. Putri Daya Usaha Tama Bandung.

Tabel I
Data Kuantitas Target Dan Realisasi
Penjualan Produk Indofood Pada PT. Putri
Daya Usaha Tama Bandung Selama 6 Bulan
(Januari-Juni) 2014 (Milyar Rp)
Bulan

Target

Realisasi

Persentase

Januari

9.812

9.171

88.97%

senantiasa mengoptimalkan kinerja para
pegawainya. Salah satu faktor yang
mempengaruhi kinerja pegawai ad al ah

Februari

9.822

9.111

87

Maret

9.943

9.323

89.s6%

lingkungan kerja. Lingkungan kerja rnerupakan
segala sesuatu yang ada di sekitar pegawai
pada saat bekerja, baik yang berbentuk fisik
ataupun non fisik. Perusahaan perlu memelihara

April

9.5

l3

8.88r

89.48%

Mei

9.802

9.771

99.56%

Juni

9.241

8.82l

91.:

.78%

,

lingkungan kerja para pegawai. Kondisi

Sumber:

lingkungan kerja memberi pengaruh langsung
terhadap aktivitas dan rutinitas pekerjaan
sehari-hari. Lingkungan kondusif di tempat
kerja adalah salah satu prasyarat terciptakan
kinerja perusahaan yang tinggi. Lingkungan
kondusif bisa tercipta jika adanya komunikasi

Tabel I di al:s- re:::;:iu-@. :.:ru'a
realisasi penjualan fi.JeL ,nTrrc or;qpuu .r+uai
dengan tarsel p;n-jr,;le:r ,r g frifrrrrnfr"rir
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2.

Kualitas hasil kerja karyawan pada PT. Putri
Daya Usaha Tama Bandung masih rendah
dalam menyelesaikan peket'aan. Misalnya
karyawan bagian penjualan kurang teliti
dalam pengimputan kode seri barang dan
pengiriman barang, sehfurgga sering terjadi
ketidaksesuai an pengiriman barang dengan
konsumen Yang diakibatkan adanYa
kesalahan dalam kode pengiriman barang'

Masalah tersebut diduga karena
Lingkungan Kerja pada PT. Putri Daya Usaha'
Tama Bandung tidak memperhatikan faktorfaktor sebagai berikut :
1

.

responden yaitrt 20 orang karyawan yang ada
pada bagian penjualan PT. Putri Daya Usaha
Tama Bandung.

1.

Teknik PengumPulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan
peneliti adalah :
a. Data Primer
Data Primer menurut Sugiono
(2008:193) adalah sumber data yang'
langsung memberikan data kePada

pengumpul data. Dimana teknik
pengumpulan data primer, data yartg
diperoleh dengan cara mengadakan
penelitian langsung di lapangan atau
terhadap objek Yang diteliti guna

Kurang memberikan adanya perasaan aman
dalam bekerja. Perasaan aman karyawan
dalam menjalankan pekerj aannya seperti
rasa aman dari bahaya yang mungkin timbul

memPeroleh data' Data tersebut

pada saat menjalankan pekerjaannya,
merasa aman dari pemutusan hubunngan
kerja yang sewenang-wenang, dan merasa
aman dari segala macam bentuk tuduhan
sebagai 'akibat dari saling curiga diantara
para karyawan.

2.

Penyediaan berbagai fasilitas. Belum
tersedianya tempat pengarsipan yang
terpusat, sehingga pegawai masih merasa
kesulitan dalam pencarian data arsip yang
dibutuhkan. Hal ini berpengaruh kepada
perasaan puas akan terwujud apabila
kebutuhan karyawan terpenuhi baik fisik

b.
'

diperoleh dengan cara :
1). Observasi non PartisiPan
2). Wawancara terstruktur.
Data Sekunder, diperoleh dengan cara
studi literature/studi kepustakaan'

Penulis dalam Penelitian ini

merumuskari operaiionalisasi variable yang
dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

maupun sosial.

METODE
Metode Penelitian Yang digunakan

dalam penelitian ini adalah metode penelitian
deskriptip analisis, Menurut Sugiono (2008: 105)
yaitu: "Deskriptif analisis adalah suatu metode
yang menggambarkan dan melukiskan kejadian
saat penelitiaan dilaksanakan, dengan cara

mengumpulkan data yang bersifat aktual
kemudian dianalisis sehingga dapat disusun
menjadi karya ilmiah".
Teknik PengumPulan samPel dalam

penelitian ini menggunakan tehnik sensus, yaitu
semua karyawan bagian penjualan dijadikan
Wirausaha, Volume 9, No. 2, Agustus 2O!4 : Hal 733 - 7 44
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TABEL2
OPERASIONALISASI VARIABEL
Variable

Indikator

Penempatan
karyawan (X)

tempat kerja
Pengaturan kelembaban
dan suhu udara
Pelayanan kebutuhan

karyawan
5. Pengaturan penggunaan
wama
6. Pemeliharaan kebersihan

lingkungan
7. Penyediaan berbagai

fasilitas

Kinerja

I

-

) Kuantitas

-

2) Kualitas

-

3) Ketepatan waktu

Sumber:

llasil.ttrrrli Kepustakaan.

20 I

No Item

- Kegaduhan
- Konsentrasi kerja
- Cahaya penerangan
- Cahaya matahari
- Ventilasi udara yang cukup
- PenggunaanAC
- Sistem keamanan dan
kenyamanan
- Jumlah Karyawan
- Pemilihan warna
- Pengatuan tata warna
- Kebersihan ruangan
- Kebersihan peralatan
- Ruang pengarsipan
- Ruang Server

Pengendalian suara bising
Pengaturan penerangan

karyawan (Y)

IndiKator

Sub

1

2
J

4
5

6
,1

8

9

l0
1t
12
13

14

Kualitas hasil pekerjaan
Ketepatanpelaksanaan
pekerjaan
Kecepatanpelaksanaan
pekerjaan

17

Ramah kepada pelangggan

18

15

16

Disiplin ke{a
Kerjasama
Ketelitian dalam bekerja
Kepemimpinan dalam tim
kerja

22

Pengetahuan

23

19

20
21

Keterampilan

24

Kejujuran

25

Semangat kerja

26

4

Instrumen penelitian di uji coba dengan
tujuan untuk mengetahui apakah variabel telah
memenuhi persyaratan ditinjau dari segi

diukur. Untuk mengukur validitas tersebut
digunakan rumus:

validitas maupun dari segi reliabilitasnya.

Menurut Sugiyono (2008: 172) mendefinisikan
bahwa: "valid berarti variabel tersebut dapat
digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya
diukur".
Secara singkat dapat dikatakan bahwa
validitas alat penelitian mempersoalkan apakah
alat itu dapat mengukur apa yang seharusnya

736
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Zxl -{Ex,l

tatada

I

{

i

dari

4Ftu

t

'$$i

pada taraf signifikan 5% atao loh variabel tes

yang diujicobakan tersebut ternyata valid'
Namun, harus dicatat bahwa salah satu alat tes
yang dipergunakan sebagai pembanding bukan

alat ujicobakan, harus terlebih dahulu
diujicobakan.

Regresi Linier Sederhana
Menurut Sugiyono (2008 :270) regresi
sederhana didasarkan pada hubungan fungsional
ataupun kausal satu variabel independen dengan
satu variabel dePenden.
Persamaan regresinYa adalah:

Uji Reliabilitas Instrumen

Menurut SugiYono (2008:183),

reliabilitas variabel dapat dilakukan secara
eksternal maupun internal yang dapat
menunjukkan pengertian apakah sebuah
variabel pengukur adalah konsisten dari waktu

ke waktu. Jadi kata kunci untuk syarat

Y'=a+bX
Dimana:

y' :

Subyek dalam variabel dependen yang

diprediksikan.

kualifikasi suatu variabel pengukur adalah
konsisten, kedudukan, atau tidak berubah-ubah'

Adapun rumus koefisien reabilitas
Alpha cronbach (2004:282) adalah sebagai

A=
b. --

berikut:

k [. Isi]

Dimana:

K :
Isi :
Stz =

koefisien reabilitas Yang dicari
mean kuadrat antara subYek
mean kuadrat kesalahan
varians total

Mengerjakan rumus diatas dalam uji
reabilitas sebuah variabel, yang sering banyak
memakan waktu adalah perhitungan varians tiap
htir soal tergantung pada jumlah pernyataan
5mg ada. Semakin banyak jumlah pemyataan
lmg ada akan semakin banyak perhitungan
rrias setiap butir. Varians butir itu sendiri
daat diperoleh dengan menggunakan rumus:

r/ -(r',)'

a-.r4N
=-

N

Dimana:

a-

Zx':

Varians butir Pernyataan ke n
(misalnya ke- 1 , ke-2, dan seterusnya)
Jumlah skor jawaban subjek untuk

butir pemyataan ke-n

Angka arah atau koefisien regresi. yang
menunjukkan angka Peningkatan
ataupun penurunan variabel dependen
yang didasarkan Pada variabel
independen.

r'= '-- -\l-------s,,J'

;, (k_r)[

HargaYbilaX= 0 (hargakonstan)

Bila b (+) maka naik, dan bila O maka
terjadi penurunan.

X:

Subyek pada variabel independen yang
memPunYai nilai tertentu'
A dan b dapat dicari dengan menggunakan
rumus (2008:272):

(l v,It x; )- (t x,[l x,r,)
"
,7xi-E x,)'
\L.

t

nt

,

\z-/

t t

x,v, -

\H

(t x,XI r,)

,r-,'-(I*,)'

Koefisisen Korelasi Rank SPearman

Analisa ini diPakai untuk melihat
pengaruh yang terjadi diantara variabel yang
diteliti, yaitu variabel bebas (Penempatan
Karyawan) dan variabel terikat (Kinerja
Karyawan), karena pengamatan dari dua
variabel terebut berskala ordinaliranking maka
derajat korelasi dicari dengan koefisien korelasi
rank spearman yang digunakan rumus Sidney
Siegel ( 1 994:256), sebagai berikut:

Wirausaha, Volume 9, No. 2, Agustus 2014 : Hal' 733 - 744
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1.

Kd: ,"2 1699'
"
Dimana:
Kd : koefisien determinasi
rs : koefisien korelasi rank spearman

Apabila ada data kembar, maka:

\,'+ly, -\ai,

z/ffiffir

Dimana:

\"

=

itrr
"

-

Tabel3
Pedoman untuk memberikan interpretasi
koefesien korelasi

tr'

l;'' -Zr*

No

\-r v') Iy''-N"

) =' D -lry

I

/-lJ

2

Untuk mencari pemecahan
z, dan
selanjutnya dilakukan dengan cara
sebagai berikut:

I

I D

\- r.-9'-1'

J

4
5

Interval Koevesien

Tingkat Hubungan

- 0,199
0,20 - 0,399
0,40 - 0,599
0,60 - 0,799

Sangat Rendah

0,00

0,80

-

1,000

Rendah
Sedang

Kuat
Sangat Kuat

Sumber: Srgiyan o (2008:250)

12

PEMBAHASAN

\-? ty' -ty
LlY=-;
Dimana:

rs
= K6efisien Korelasi Rank Spearman
x'
Z
= Skor variabel X setelah Faktor
Koreksi

ZY' :

Skor variabele

y

setelah Faktor

Koreksi

di,
N
2.

= Selisih dua rangking
= Jumlah Responden

Apabila tidak ada data kembar, maka

,"

:

sistem kerjasama dilakukan

dalam

melaksanakan berbagai aktivitas sebagai upaya

untuk mencapai tujuan tertentu yang telah
ditetapkan terlebih dahulu. Banyak faktor yang
yang mempengaruhi upaya untuk mencapai
tujuan dari suatu perusahaan. Salah satu faktor
tersebut adalah lingkungan kerja yang ada di
perusahaan tersobut.
Lingkungan kerja adalah suatu tempat

dimana anggota organisasi melaksanakan
peke4'aannya dan merupakan suatu kondisi ke{a

=167d",
,ln' l)
-

Dimana:
rs = Koefisien Korelasi spearman
di : Seilsih rank x dan rank y
x : Variabel bebas
Y : Variabel terikat

Analisa Koefisien Determinasi
.. Digunakan untuk melihat beberapa
persentase (%) dan mengetahui besarnya
kontribusi pengaruh variabel X (Penempatan
Karyawan) terhadap naik atau turunnya variabel
Y (Kinerja Karyawan) harus dihitung dengan
rumus Koefisien Determinasi sebagai berikut:

t)6

Perusahaan merupakan suatu bentuk
organisasi formal dan merupakan wadah dimana

yang dapat diukur berdasarkan sifat dan persepsi

subjektif bersama dari anggotanya yang hidup
dan bekerja secara bersama yang berlangsung
secara terus menerus serta menghasilkan
tindakan berkesan dalam menjalankan tugas dan
peke{ aannya. Untuk lebihjelasnya peneliti akan

kemukakan hasil dan penelitian mengenai
lingkungan kerja di PT. Putri Daya Usaha Tama

Bandung berdasarkan

elemen-elemen

lingkungan kerja.
Gambaran umum p€nilaim mengenai
penempatan karyawan yang dilkutm PT. Putri
Daya Usaha Tama Bmdrmg adalah d4at dilihat
pada tabel sebagai berih :

Analisis Lingkungan Kerja tertad"p Xinerje

Xrp.__@-

Abdul Rosid)

t

1

TABEL4
Hasil Analisis Validitas Item Variabel Y
No.

Butir Koefisien

Batas

Keterangan

X dan variablet hanya 1 (satu) item pemyataan
dinyatakan tidak valid pada variable X, sehingga
seluruh item pernyataan yang valid tersebut
dapat diikutsertakan dalam pengolahan
seianjutnya karena memiliki makna pada
penelitian, kecuali item pernyataan yang tidak

Imhumen

Korelasi

Minimum

I

0,6359

0,3610

Valid

2

0,5375

0,3610

Valid

3

0,7926

0,3610

Valid

4

0,6523

0,3610

Valid

5

0,5181

0,3610

Valid

6

0,5629

0,3610

Valid

Tabel 6
Reliabilitas
KePutusan
Ilasil
Tabulasi Reliabilitas berdasarkan rumus
AlPha Cronbach

7

0,7870

0,3610

Valid

Instrumen X dan Y

8

0,5725

0,3610

Valid

Variabel

Alpha

Lingkungan Kerja (X)

0.7 490

Kinerja Karyawan (Y)

0.7820

9

0,4288

0,3610

Valid

10

0,6521

0,3 610

Valid

11

o,257 4

0,3610

TidakValid

1Z

0,4193

0,3610

Valid

13

0,4496

0,3610

Valid

14

0,5191

0,3 610

Valid

valid.

Sumber : Hasil Penelitian, 2014

Berdasarkan hasil Perhitungan
reliabilitas Alpha Cronbacft tersebut diatas
menunjukkan seluruh variabel,

TABEL5
IIasil Analisis Validitas Item Variabel Y
No.

Butir Koefisien

Batas

Keterangan

re liabel'

Katerra

Menuiut Burhan. N., Gunawan Marzuki
(2008:312) menyatakan bahwa seluruh variabel
bila harga indeks reliabilitas yang

reliabel,

diperoleh paling tidak mencapai 0,6'

Inshumen

Korelasi

Minimum

15

0,67 64

0,3610

Valid

Sedangkan untuk tes-tes yang distandarkan,
harga indeks reliabilitas paling tidak harus

16

0,3813

0,3610

Valid

-"r"upui

t7

0,4346

0,3610

Valid

18

0,6578

0,3610

Valid

19

0,7272

0,36i0

Valid

2.0

0,4978

0,3610

Valid

21

0,6341

0,3610

Valid

22

0,5600

0,3610

Valid

23

0,6684

0,3610

Valid

24

0,s982

0,3610

Valid

25

0,6105

0,3610

Valid

26

0,6104

0,3610

Valid

Sumber : Hasil Penelitian, 2014

0,85 atau bahkan 0,90' Artinya

berdasarkan data tersebut rata-rald responden
sungguh- sungguh dalam mengisi angket'
kinerja
S ementara gambaran umum
karyawan pada Bagian Penjualan di PT' Putri
Daya Usaha Tama Bandung bahwa Kinerja
karyawan adalah hasil kerja yang dicapai oleh

pekerjaan dalam melaksanakan tugasnya'
kinerja akan tercapai apabila terdapat karyawan
cukuf memiliki kemampuan dan keterampilan
serta dibantu oleh sarana lain yang memadai'
Kinerja karyawan sangat penting dalam
organisasi kerja sebabberkaitan erat dengan
kuartitas dan kualitas hasil kerja' Oleh karena
itu apabila hasil kerja tersebut dapat sesuai

Berdasarkan hasil pengolahan data
dengan validitas instrumen, diperoleh hasil
bahwa dari ke 26 item pemyataan baik variable
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dengan target yang telah ditentukan mak output
outcome yang akan diterima perusahaan

di

akan memberikan keuntungan yang optimal'
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Analisis Data
a. Pengujian dengan Regresi Linier
Sederhana
Regresi sederhana didasarkan pada
hubungan fungsional maupun kausal satu
variabel independen dengan satu variabel

Bilab (+) maka naik
te{adi penurunan.

mempunyai nilai tertentu. Sugiyono
(1999:204)
Harga dari a dan b dapat dicari dengan
rumus, menurut Sugiyono (1999:206)

Persamaan Umum Regresi linier
:

Y
Dimana

Y:

a:
b:

:

bilab O maka

X = Subyek pada variabel independen yang

dependen.

sederhana adalah

dan

a=
a+ bX

:

b-

Subyek dalam variabel dependen yang
diprediksikan.
HargaYbila X = 0 (hargakonstan)
Angka arah koefisien regresi, yang
menunjukkan angka peningkatan ataupun
ponruunan variabel dependen yang
didasarkan pada variabel independen.

Yi\zxf)-(Ix

-(Irt
xiYi - (I *,xI
nIxi'z

"r)

Peneliti melakukan pengolahan data
regresi linier sederhana dengan menggunakan
Program SPSS, diperoleh hasil :

Coefficients"
Model

a.

Unstandardized

Standatdized

Coefficients

Coefiicients

B

Standart Error

1 (Constant)

3,023

3,155

x

.921

,064

,938

t

Sig.

,958

,346

14,286

,000

Dependent Variable: y

Berdasarkan hasil pengolahan data
diperoleh Persamaan Regresi :
Y
3,023 + 0,921 X

=

Artinya:
1) b bernilai

2)

Beta

positif yaitu 0,921

artinya

3)

Koefisien regresi sebesar 0,921 menyatakan
b
bertanda +) 1 satuan Lingkungan Keg'a akan
meningkatkan Kinerja Pegawai sebesar
0,921 satuan.

bahwa setiap peningkatan (karena

terdapat pengaruh positif X terhadap y.
Konstanta sebesar 3,023 menlatakan bahwa

Contoh : Jika X (Lingkungan Kerja)
dilakukan minimal (X: 44), maka y

Pegawai adalah sebesar 3,023 satuan.

(Kinerja Pegawai) akan meningkat menjadi
Y :3,023 + 0,921 (44) :43,547 satuan.
Berarti dari hasil tersehrt dapat dikatakan

jika Lingkungan Kerja tidak
dipertimbangkan (X : 0), maka Kine{a

Analisis Lingkungan Ke{a terhadap Kine{a Karyawa-_-.(Il- Abdul Rosid)

'

b.

Pengujian Hipotesis
Karena penelitian ini menggunakan
seluruh populasi yang dijadikan responden,
maka tidak dilakukan pengujian hipotesis
statistik seperti yang diungkapkan oleh
Srgiyono (2001 : 51) bahwa : "bila penelitian
tidak menggunakan sampel maka tidak ada
hipotesis statistik.

c-

Koefisien Korelasi Rank Spearman
Penghitungan koefisien korelasi antara
X dan Y dicari dengan menggunakan rumus
Korelasi Spearman, di mana alat analisis ini
dipilih berdasarkan bentuk data yang akan diolah
adalah berskala ordinal. Untuk itu, maka perlu
dilakukan pen)'usunan data skor total jawaban
responden pada setiap variabel menjadi urutan
atau rangking (rank) sebagaim ana rumus
dasamya dikemukakan oleh Siegel (1997 :253)
yang kemudian peneliti sesuaikan dengan notasi

N-xv

**' w=N,
t\,=LP-N-yr"
z, 12 LJ'
u- tz L'^ a*

Di mana :
rs : Koefisien Korelasi Rank Spearman
SXz : Skor variabel X setelah Faktor Koreksi
XYz : Skor variabel Y setelah Faktor Koreksi
Di'? = Selisih dua rangking
Berdasarkan hasil perhitungan dengan
menggunakan SPS S diperoleh hasil perhitungan

koefisien korelasi sebagai berikut

tx'-tx dan 5-ru Y':iY
11*
L) = 12
t-,t . = 12

Correlations

x

Pearson Correlation
Sig.

Tx :
x
Ty :
Y
tyltx

:

:

Faktor Koreksi yang dicari pada variabel
Faktor Koreksi yang dicari pada variabel

Banyaknya observasi yang berangka
sama ietiap rangking

(l {ailed)

x

v

1

,938*+

30

,000

30

N

Y

Pearson Correlation

q?R**

Sig. (1-tailed)

1

,000

N

30

30

*+. Correlatioo is significant at the 0.01 level (1-tailed)

Jadi

a.
Di mana

:

Nonparametric Correlations

variabel.
Sebelum daPat menghitung besamYa
koefisien korelasi Spearman, maka terlebih
dahulu dicari nilai faktor koreksi (T), karena
analisis data mentah menunjukkan adanya data
kembar. Rumus untuk menghitungnya adalah
sebagai berikut:

-Ioi'

Ix'*IY'

terdapat pengaruh positif X (Lingkungan
Kerja) terhadap Y (Kinerja Pegawai), dan
hipotesis kerja (penelitian) teruji.

rs = 0,938

Koefisien Determinasi (rs'z)

Koefisien determinasi ini diperlukan
untuk melihat seberapa besmpengaruh variabel
X terhadap (Y). Perhitungannya diperoleh
dengan cara mengkuadratkan koefi sien korelasi'

Berdasarkan koefisien korelasi
tersebut, maka hasil koefisien determinasi yang
diperoleh adalah sebagai berikut :

Dengan demikian, maka Perhitungan
koefisien korelasi Spearman antara X dan Y
adalah sebagai berikut:
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Kd

:

rs2 l{^100%

=

87,98%

:0,938'X

100%
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Dengan demikian, maka pengaruh
Lingkungan Kerja terhadap Kinerja pegawai
adalah sebesar 87,98 % atau dapat dikatakan
pula, bahwa varians yang terjadi pada variabel
Kinerja Pegawai (Y) 87,93 % ditentukan oleh
varians yang terjadi pada variabel Lingkungan

Ke{'a (X). Sisanya, sebesar 12,02o/o ditenhtkan
oleh faktor-faktor lain diluar penelitian, seperti
pelatihan, kepemimpinan dan motivasi.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut
dapat digambarkan paradigma hasil penelitian
sebagai berikut :

Gambar 1
Paradigma Hasil Penelitian

87,98 %

Lingkungan Kerja
Sumber : Hasil pengolahan data, 2014

KESIMPULAN

Berikut ini peneliti menarik beberapa
kesimpulan, yaitu sebagai berikut:
I

.

Berdasarkan penelitian bahwa pelaksanaan
lingkungan kerja yang sudah dilaksanakan
pada PT. Putri Daya Usaha Tama Bandung

yaitu: Pengendalian suara

Kondisi pegawai PT. Putri Daya Usaha
Tama Bandung sudah sesuai yang meliputi
perilaku kerja dan sifat pribadi yang ada
yang belum tercapai meliputi hasil kerja
yaitu ketepatan pelaksanaan pekerjaan dan
kecepatan pelaksanaan pekerjaan.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil
bahwa terdapat pengaruh positif lingkungan

kerja dalam meningkatkan kinerja pegawai
pada PT. Putri Daya Usaha Tama Bandung

742

5.

signifikansi hubungan tes satu sisi korelasi
Rank Spearman.
Berdasarkan uji koefisien determinasi
menunjukkan bahwa besarnya persentase
pengaruh Lingkungan Kerja terhadap
kinerja karyawan adalah kontribusi X
terhadap Y atau dapat dikatakan pula, bahwa

varians yang terjadi pada variabel

penyediaan fasilitas.

hubungannya dengan pekerjaan. Sedangkan

3.

adanya hubungan yang rendah. Hasil
tersebut dapat dilihat dalam tingkat

bising,

penerangan tempat kerja. pengaturan
kelembaban dan suhu udara, pengaturan
penggunaan warna, dan pemeliharaan
kebersihan lingkungan Sedangkan yang
belum sepenuhnya dilaksanakan yaitu:
pelayanan kebutuhan karyawan dan

2.

4.

selain dipengaruhi oleh lingkungan kerja,
kinerja dipengaruhi oleh faktor-faktor lain
diluar penelitian.
Berdasarkan analisisi penelitian koefisien
korelasi Rank spearman menujukkan

6.

Lingkungan Kerja (X). Sisanya ditentukan
oleh faktor-faktor lain seperti penempatan
karyawan, dan motivasi kerja.
Hambatan-hambatan yang dihadapi di
dalam pelaksanaan penempatan karyawan
untuk mencapai kinerja yang lebih baik
adalah :
a. PT. Putri Daya Usaha Tama Bandung
dalam pelaksanan lingkungan kerja
masih terbatasnya fasiltas kerja yang
memadai, demi menunjang kelancaran
organisasi.

Analisis Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan.....(H. Abdul Rosid)

irt

b.

yang lebih Produktif, hal

c.

dan karyawar Pun akan lebih teliti
dalam mengerjakan tugas dan
pekerjaanYa. Dan tidak ada
pengulangan kerja lagi oleh karyawan
untuk mendapatkan hasil kerja yang

PT. Putri Daya Usaha Tama Bandung
dalam menjalankan aktivitas pekerjaan
masih kurangnya sumberdaya manusia

ini lebih

cenderung atau didominasi oleh umur
antara 55-60 tahun yang seharusnya
sudah pensiun sehingga kinerja yang
dihasilkan karyawan tersebut kurang
produktif karena kesehatan fisiknya
tidak energik dibandinngkan usia yang
lebih muda yang mempunyai fisik yang
lebih energik
Kepala bagian terlalu menyerahkan
tanggung j awab hasil kerja sepenuhnya
kepada para karyawan, sehingga hasil
kerja para karyawan tersebut kurang

benar serta sesuai dengan
diharaPkan.

SARAN

maka

hasil penelitian terutama dalam hal

Akibatnya sering terjadi kesalahan dan
kekeliruan dari hasil Pekerj aan
karyawan karena kurang teliti dalam
-

Usaha-usaha Yar'g dilakukan
perusahaan dalam mengatasi berbagai hambatan

tersebut yaitu

a.

meningkatkan kinerja pegawai PT' Putri Daya
Usaha Tama Bandung. Adapun saran-sarannya
sebagai berikut :
f . ierusahaan hendaknya memperhitungkan
antara jumlah sumber daya manusia yang
ada dengan beban kerja setiap pegawai'
2. Sebaiknya perusahaan memberikan fasilitas
ylang memadai secara bertahap, demi untuk
menunjang kelancaran kerja karyawan'
3. Untuk mendorong kinerj a karyawan pada
PT. Putri DaYa Usaha Tama Bandung,

sebaiknYa Perusahaan memberikan
penghargaan beruPa bonus kePada

:

PT. Putri Daya Usaha Tama Bandung
berusaha untuk meiakukan usaha
perbaikan dalam kondisi kerja yang

sesuai dengan standar Perusahaan,
yang
memadai akan berpengaruh terhadap
kinerja karyawan atau dapat tercapai
tujuan yang diharapkan perusahaan'
b. PT. Putri Daya Usaha Tama Bandung
., sebaiknya lebih melakukan pembinaan
"terhadap karyawan yang berusia muda
' 'r:
':
yang mempunyai kesehatan fisik yang
enegik agar pekerjaan yang dilakukan
karYawan tersebut sesuai dengan
kinerj a yang diharapkan perusahaan
agar sesuai dengan kualitas, kuantitas
dengan demikian lingkungan kerj

Setelah peneliti menarik kesimpularr,
peneliti memberikar' s aran-s aran

berdasarkan kelemahan-kelemahan yang ada
dan bermaksud memberikan tindak lanjut atas

diperhatikan oleh kePala bagian'

mengerjakannYa, sehinngga hasil
pekerjaan tersebut kurang berkualitas'

Yang

a

'". serta ketepatan waktu.
c. KePala bagian berusaha untuk

memperhatikan setiap hasil kerja para
karyawan dengan teliti, dan berusaha
memberikan teguran serta pengarahan
jika mutu hasil kerj a itu bisa terkoreksi,

4.

karyawan yang telah melaksanakan tugastugas dengan baik serta memberikan sanksi
kepada karyawan yang kurang disiplin
dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang
mengakibatkan rendahnya kinerj a
Perusahaan harus dapat memberikan rasa

aman terhadaP karYawan

dalam
menj alankan pekerjaannya seperti rasa
aman dari bahaya yang mungkin timbul
pada saat menjalankal pekerjaannya,
merasa aman dari pemutusan hubunngan
kerja yang sewenang-wenang, dan merasa
aman dari segala macam bentuk tuduhan
sebagai akibat dari saling curiga diantara
para karyawan.

hendaknYa selalu
meiuangkan waktu untuk memelihara

5. kepala bagian

hubungan yang harmonis baik dengan para
karyawan, sehingga dapat menerima dan
menyelesaikan keluh kesah karyawan, baik
masalah penyelesaian pekerjaan maupun di
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luarpekerjaan. Hubungan baik antara atasan

dan bawahan akan membawa dampak
positif bagi kedua belah pihak, sehingga
setiap kesalahan dan kekurangan hasil
pekerjaan dapat langsung diperbaiki.
Dengan demikian, maka mutu kerja serta
jumlah pekerjaan mencapai target yang
telah ditentukan
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