
Mariam Nurul, 2021  1 

PENGARUH BEBAN KERJA, LINGKUNGAN KERJA DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PUSAT 

PENELITIAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KETENAGALISTRIKAN ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI 

ENERGI GUNUNG SINDUR KABUPATEN BOGOR 
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Manajemen S1 

[ www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www..repository.upnvj.ac.id ] 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1. LATAR BELAKANG  

 Dengan berkembangnya zaman, pertumbuhan kantor pemerintahan tidak lagi 

terpaku pada keberhasilan mengelola keuangan yang didasarkan kekuatan modal, 

namun ditentukan keberhasilan kantor tersebut dalam mengelola sumber daya manusia 

(SDM) (Ambarwati,2018). Saat ini SDM menjadi sebuah faktor yang memiliki peran 

pada suatu organisasi selain faktor utama seperti modal, materil, dan teknologi. Maka 

untuk meningkatkan kinerja organisasi harus mengelola sdm dengan baik agar dapat 

menjalankan suatu fungsi yang sering dikatakan sebagai Manajemen Sumber Daya 

Manusia (MSDM). MSDM menjadi penting dalam suatu organisasi untuk mengelola, 

mengarahkan, mengatur dan memanfaatkan karyawan agar dapat menjalankan 

pekerjaannya secara baik dan professional sehingga bisa mencapai tujuan organisasi 

atau kantor. MSDM juga berupa sebuah pengakuan akan unsur penting manusia dalam 

sebuah organisasi sebagai sumber daya yang berpotensi, dan hal tersebut harus 

dikembangkan agar diharapkan bisa memberi kontibusi yang maksimal bagi dirinya 

sendiri dan organisasi. 

 Dijelaskan oleh Bukit dkk (2017, hlm.11) bahwa MSDM sendiri memiliki 

beberapa fungsi yang menjadi acuan dalam mengembangkan karyawan serta kebijakan 

dan praktinya yaitu rekrutmen, seleksi, pengembangan, kompensasi, peringatan, 

evaluasi, promosi dan lain-lain. Sinambela (2016, hlm.5) mengatakan  MSDM juga 

diartikan sebagai pendekatan terhadap manusia atau karyawan yang didasarkan melalui 

empat prinsip. Pengembangan SDM yang memiliki rencana untuk masa depan 

organisasi secara berkelanjutan menjadi sebuah kebutuhan mutlak organisasi. Menurut 

Rachma (2018) Organisasi membutuhkan manusia yang berkualitas sebagai sumber 

daya utnuk meningkatkan kinerja dan memajukan organisasi tersebut. Maka setiap 

manusia yang menjadi bagian dari organisasi akan dituntut untuk bekerja secara 

maksimal agar menghasilkan kinerja yang baik terutama dalam memuaskan masyarakat 

karena esensinya organisasi pemerintah dalam memberikan pelayanan pada masyarakat 

(public service). 
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 Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan Energi Baru, 

Terbarukan, dan Konservasi Energi (P3TKEBTKE) memiliki peran penting terutama 

dalam mewujudkan lembaga Penelitian dan Pengembangan Teknologi 

Ketenagalistrikan menjadi lembaga yang handal, professional dan mampu memberikan 

hasil nyata dalam kemampuan teknologi ketenagalistrikan dan energi baru yang berada 

di Indonesia. P3TKEBTKE Gunung Sindur merupakan bagian dari Unit Eselon II yang 

berada dalam naungan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya 

Mineral  (Balitbang ESDM), Kementerian ESDM, dengan mengembangkan kegiatan 

pembangunan pada bidang ketenagalistrikan dan energi, maka dibutuhkan peningkatan 

kemampuan bagi karyawan untuk menjalankan tugasnya dalam memaksimalkan 

kinerja karyawan. Dengan visi untuk mewujudkan lembaga Penelitian dan 

Pengembangan Teknologi Ketengalistrikan yang dipandang baik dan misi untuk 

melakukan penelitian dan pengembangan, kemudian memberi masukan pada 

pemerintah untuk membuat kebijakan serta memberi layanan jasa teknologi dan jasa 

informasi ketiga hal tersebut terfokus pada bidang energy baru dalam ketenagalistrikan. 

Kemudian terdapat tugas dan fungsi P3TKEBTKE yang dibagi menjadi masing-masing 

divisi atau bagian, diantaranya adalah tata usaha(TU), programer, bagian 

penyelenggaraan juga sarana pengembangan dan sarana penelitian, bagian afiliasi serta 

informasi, kelompok program penelitian dan pengembangan (KP3) teknologi 

ketenagalistrikan, KP3 teknologi energy baru terbarukan dan KP3 ekonomi, serta 

konservasi lingkugan ketenagalistrikan energy baru terbarukan. Dengan tugas dan 

fungsi yang terbagi masing-masing bagian P3TKEBTKE memiliki tujuan yang sama 

yaitu agar Pemerintah dapat menimplementasikan hasil kinerja P3TKEBTKE dan 

mendukung pengembangan kebijakan dan mencapai target dari P3TKEBTKE. Oleh 

sebab itu P3TKEBTKE Gunung Sindur selalu diminta untuk terus menunjukkan 

peningkatan kinerja dengan menyelesaikan tugas dan tanggungjawab dengan baik dan 

dapat dipertanggungjawabkan sesuai visi dan misinya.  
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Tabel 1 Data Jumlah Karyawan P3TKEBTKE 

Nama Organisasi Laki-laki Perempuan Jumlah 

Kantor P3TKEBTKE 

Gunung Sindur 

Kabupaten Bogor 

45 25 70 

 Sumber : P3TKEBTKE Gunung Sindur Kabupaten Bogor 

 Dengan 70 karyawan P3TKEBTKE memiliki rencana strategis dari tahun 2020-

2024 dengan 4 program yang masing-masing dibagi menjadi beberapa kegiatan. 

Program 1 yaitu peningkatan potensi dan cadangan migas, mineral dan EBT dengan 4 

kegiatan didalamnya. Program 2 yaitu peningkatan nilai tambah/hilirasi migas, 

minerba, dan EBT dengan 4 kegiatan. Selanjutnya program ke 3 yaitu peningkatan 

teknologi tepat guna untuk TKDN di bidang migas, minerba dan EBT berisi 12 

kegiatan. Yang terakhir program 4 dengan mendukung regulasi/kebijakan di bidang 

ESDM berisi 5 kegiatan.  Kesuksesan dalam mencapai tujuan organisasi tersebut juga 

dipengaruhi pada peran dan kinerja para karyawannya, karena kinerja suatu organisasi 

adalah tolak ukur dari keberhasilan sebuah target yang diharapkan oleh 

organisasi/perusahaan tersebut. Dalam mencapai kinerja yang maksimal, manusia 

menjadi salah satu factor penting sebab keberhasilan pencapaian kerja sebagian besar 

dipengaruhi oleh karyawan atau sdm  dalam organisasi atau perusahaan. Menurut 

Afandi (2018, hlm.83) Kinerja diartikan sebagai hasil kerja individu atau sebuah tim 

untuk mencapai tujuan organisasi/perusahaan dengan memperhatikan wewenang dan 

tanggung jawab sesuai bidang atau posisinya sesuai dengan mmoral dan etika yang 

berlaku serta legal dan tidak melawan hokum. Sedangkan Kasmir (2015, hlm.182) 

berependapat jika kinerja seorang karyawan adalah dasar dari sebuah output dalam 

organisasi yang dapat berubah sesuai motivasi, karakteristik, pengharapan dan sebuah 

penilaian yang dijalankan pihak manajemen dalam menunjukkan capaian kinerja 

seorang karyawan.  

  Kinerja memiliki beberapa indikator diantaranya, kualitas, kuantitas, 

pelaksanaan, dan tanggung jawab. Kualitas kerja yaitu hasil dari pekerjaan seorang 

karyawan dalam mengerjakan tugasnya. Kuantitas kerja merupakan cepat atau 

lambatnya karyawan dalam mengerjakan pekerjaannya, kuantitas kerja juga dapat 

diartikan berapa lama karyawan bekerja dalam satu harinya. Pelaksanaan Tugas yaitu 
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kemampuan karyawan dalam menjalankan tugasnya secara akurat atau tanpa kesalaahn. 

Tanggung jawab terhadap pekerjaan yaitu pikiran yang ada dalam diri karyawan 

tentang kewajibannya dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan. 

Dalam suatu organisasi, baik organisasi pemerintahan ataupun organisasi swasta untuk 

mencapai tujuannya memerlukan individu yang dapat berperan aktif dan mempunyai 

tekad sehingga tujuan dalam organisasi bisa terwujud secara sempurna. Untuk 

mewujudkan hal tersebut seluruh inidvidu yang menjadi bagian dari organisasi tersebut 

harus meningkatkan kualitas kerjanya, sehingga hasilnya dapat dirasakan langsung oleh 

organisasi. Seiring dengan upaya meningkatkan kinerja karyawan, ada beberapa hal 

yang menjadi dasar permasalahannya yaitu lingkungan kerja yang berkualitas dan 

beban kerja yang tepat. Permasalahan ini memiliki peran  dalam peningkatan efektivitas 

dan efesiensi dari organisasi untuk menjalankan tujuan yang sudah di rancang oleh 

organisasi atau perusahaan. Pada lingkungan kerja yang berkualitas dan beban kerja 

yang sesuai porsinya, perusahaan berharap karyawan dapat memaksimalkan kinerjanya 

afar lekas terwujudnya tujuan perusahaan dengan baik dan sesuai yang diinginkan.  

Lingkungan kerja dinyatakan  Afandi (2018, hlm.66) adalah segala hal pada 

lingkungan karyawan yang bisa berpengaruh terhadap karyawan ketika melakukan 

pekerjaannya seperti temperature udara, kelembaban ruangan, ventilasi, penerangan 

dalam ruangan, kebisingan, kebersihan tempat kerja, serta peralatan dan perlengkapan 

kerja yang memadai. Dijelaskan juga oleh Indrasari (2017, hlm.4) lingkungan kerja 

terbagi pada dua lingkungan, yaitu lingkungan non fisik serta fisik. Dalam lingkungan 

kerja fisik ada tujuh factor diantaranya:  udara, penerangan, kebersihan, pewarnaan, 

keamanan, suara bising dan ruang gerak. Kemudian dalam lingkungan kerja non fisik 

terdapat enam faktor yakni, kelancaran komunikasi, tanggung jawab kerja, struktur 

kerja, kerjasama antar kelompok dan perhatian serta dukungan pemimpin. Lingkungan 

kerja fisik yang dimaksudkan adalah lingkungan yang dapat dirasa, dilihat dan 

digunakan secara langsung oleh karyawan seperti sarana dan prasarana yang diberikan 

kantor dengan tujuan mengkondusifkan lingkungan kerja serta meringankan tugas 

seorang karyawan. Sebab lingkungan kerja yang terasa kondusif dapat memberi 

perasaan aman dan nyaman serta menciptakan kerja yang optimal bagi karyawan. 

Lingkungan kerja dikatakan juga dapat berpengaruh terhadap emosi karyawan. Ketika 

karyawan merasa senang dengan lingkungannya, maka dapat dikatakan bahwa 
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karyawan nyaman berada pada tempat kerjanya sehingga dapat bekerja secara efektif 

dan efesien serta menghasilkan kinerja karyawan yang optimal. Kondisi lingkungan 

kerja juga dapat dikategorikan baik bila karyawan menjalankan tugasnya dengan aman, 

nyaman sehat dan optimal. Lingkungan kerja dapat memberikan dampak pada jangka 

waktu yang panjang. Lingkungan kerja yang baik memiliki beban kerja yang tepat dan 

disiplin kerja yang tinggi dapat menjadi pendukung dalam melaksanakan pekerjaan dan 

meningkatkan motivasi dan kerja serta  memaksimalkan kinerja karyawan.  

Tabel 2 Lingkungan Kerja P3TKEBTKE Tahun 2020 

No Lokasi 
Luas 

Ruangan 

Meja 

Kursi 
PC 

Mesin 

Print 

Lemari 

Berkas 

Pesawat 

Telepon 
AC 

1 
Ruang Kapus 

dan staf 
45 m 7 1 2 3 1 3 

2 Ruang TU 45 m 17 9 5 20 6 4 

3 
Ruang 

Keuangan 
45 m 24 12 8 20 4 4 

4 
Ruang 

Program 
55 m 16 9 9 17 5 4 

5 
Ruang 

Sarana 
40 m 13 5 4 7 11 6 

6 
Ruang Kel. 

EBT 
70 m 28 16 7 27 7 6 

7 
Ruang Kel. 

KTL 
45 m 26 10 7 16 5 5 

8 
Ruang Kel. 

TKL 
40 m 22 12 10 30 5 5 

9 

Ruang 

Afiliasi dan 

Informasi 

45 m 20 9 7 20 6 4 

Sumber : P3TKEBTKE Gunung Sindur Kabupaten Bogor 

 

Berdasarkan table tersebut lingkungan kerja pada kantor P3TKEBTKE Gunung 

Sindur masih terbatas, adanya meja, kursi dan lemari berkas yang dirasa berlebihan 

membuat penataan ruang kerja tidak tertata dengan baik, penempatan berkas-berkas 

juga belum tersusun dengan baik, hal ini dapat menjadi perhatian bagi kantor 

P3TKEBTKE untuk menciptakan rasa nyaman pada ruangan kerja tiap karyawan, serta 
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karyawan dapat merasakan bahwa ruangannya sudah sesuai standar kantor dan 

menciptakan lingkungan yang nyaman. Perasaan nyaman yang timbul karena 

lingkungan kerja yang baik dapat mengubah serta mengatasi perasaan jenuh dan bosan 

saat bekerja. Hal ini tentu dapat menjadi dampak dalam meningkatkan kinerja 

karyawan. 

Untuk menghasilkan kinerja yang baik tentunya para pemimpin dalam 

perusahaan juga turut memberikan beban kerja yang adil dan tepat, sehingga menjadi 

takaran keberhasilan kinerja seorang karyawan. Beban yang tepat maka akan membuat 

karyawan bersemangat dan terus bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Namun 

sering kali beban kerja yang diberikan dirasa kurang tepat bagi karyawan. Karyawan 

yang merasa keberatan dengan beban kerjanya maka akan mempengaruhi kinerja nya 

selama di perusahaan. Safitri & Astutik (2019) menyatakan bahwa beban kerja 

merupakam sebuah perbedaan diantara kemampuan atau kapasitas yang dimiliki 

karyawan dengan tuntutan kerja yang diberikan perusahaan. Sedangkan beban kerja 

sendiri adalah suatu pekerjaan yang dirasa sangat berat dan melebihi kapasitas pekerja 

tersebut. Pada masa ini, banyak pekerja yang lebih memilih diam dan memendam segala 

keluhan beban kerja yang mungkin mereka rasa memberatkan mereka saja. Hal ini bisa 

berpengaruh pada kinerja karyawan.  

Sejalan dengan visi misi dan tugas serta fungsinya, maka P3TKEBTKE Gunung 

Sindur membutuhkan SDM yang berkualitas dan sanggup untuk terus mengoptimalkan 

kualitas kinerjanya. Kinerja karyawan dapat terwujud dengan baik bila pihak 

P3TKEBTKE Gunung Sindur memberi perhatian pada sebagian hal yang berkaitan 

dengan beban kerja yang sesuai standar individu dan organisasi, lingkungan kerja yang 

baik dan disiplin kerja yang tinggi dalam mengimplementasikan tanggung jawab dalam 

keadaan yang kondusif. Namun berdasarkan hasil pengamatan peneliti selama magang 

di P3TKEBTKE Gunung Sindur menunjukkan bahwa ada beberapa pekerjaan yang 

belum selesai tepat waktu dengan argument bahwa fasilitas kantor yang tersedia kurang 

memadai sehingga terjadi tunggakan kerja. Pada aspek kualitas, terlihat pencapaian 

tujuan kantor belum optimal dan pada aspek kuantitas, tujuan perusahaan belum 

tercapai sepenuhnya, dilihat dalam pemanfaatan biaya ataupun waktu. 
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Keadaan tersebut menjadi salah satu fakta adanya ketidakseimbangan kinerja 

karyawan dengan visi,misi dan tujuan P3TKEBTKE Gunung Sindur, hal ini diduga 

berkaitan dengan lingkungan kerja yang dirasa kurang baik dan terdapat beban kerja 

yang belum tepat dan disiplin kerja yang kurang dari karyawan P3TKEBTKE Gunung 

Sinduur. Maka P3TKEBTKE Gunung Sindur selalu berusaha untuk peningkatan 

kinerja karyawan dengan memperhatikan berbagai hal yakni menciptakan lingkungan 

kerja yang berkualitas baik lingkungan kerja fisik (lingkungan yang bersih, warna 

penerangan yang memadai, tata ruang kantor yang nyaman, dan pertukaran udara yang 

baik) maupun non fisik (hubungan antar atasan dan bawahan, hubungan antar rekan 

kerja, dan kesejahteraan karyawan) tidak dilupakan pula PETKEBTKE Gunung Sindur 

juga terus memperhatikan karyawannya dengan mempertimbangkan beban kerja yang 

di berikan serta meningkatkan disiplin kerja karyawan. 

Berikut ini tabel untuk penilaian hasil kinerja 70 karyawan P3TKEBTKE Gunung 

Sindur: 

Tabel 3 Rata Rata Hasil Penilaian Kinerja Karyawan P3TKEBTKE Gunung 

Sindur Kabupaten Bogor 2020 

No SKP Target (%) Bobot Realisasi Skor (%) 

1 Nilai Pelayanan 86 15 80,63 8,63 

2 Integritas 86 10 83,88 8,38 

3 Komitmen  86 10 82,33 8,23 

4 Disiplin  86 10 85,50 8,55 

5 Kerja Sama 86 15 81,23 8,23 

6 Kepemimpinan 86 10 86,28 8,62 

Total  70 Pencapaian  53,22 

Sumber : Hasil penilaian kinerja karyawan P3TKEBTKE Gunung Sindur Kabupaten Bogor 2020 

  Dari tabel 1 di atas, maka bisa dilihat hasil penilaian kinerja karyawan P3TKEBTKE 

Gunung Sindur, target nilai setiap komponen penilaian adalah 86, hanya  komponen 

kepemimpinan yang mampu melampaui target nilai yaitu sebesar 86,28, sedangkan 5 

komponen lainnya yaitu nilai pelayanan, integritas, komitmen, disiplin dan kerja sama 
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belum melampaui nilai target 86. Maka dengan demikian kinerja karyawan P3TKEBTKE 

Gunung Sindur masih kurang optimal. 

  Fenomena ini relevan dengan hasil penelitian Ambarwati (2018) yang menjelaskan 

jika ada pengaruh secara signifikan yang terjadi antara Lingkungan Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan namun penelitian ini tidak beriringan dengan hasil penelitian Hatuntiningsih 

(2018) yang mengatakan Lingkungan Kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Kinerja Karyawan. 

 Sedangkan pada penelitian Hatutiningsih (2018) dikatakan bahwa Beban Kerja 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Karyawan yang tidak sama dengan 

hasil yang didapat dari penelitian Setiawan (2016) bahwa Beban Kerja memiliki perngaruh 

yang negatif terhadap Kinerja Karyawan.  

  Maka menurut teori dan gap research di atas peneliti ingin meneliti dengan 

mengambil judul “Pengaruh Beban Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan P3TKEBTKE Gunung Sindur Kabupaten Bogor” 

I.2. RUMUSAN MASALAH 

Dari penjelasan pada latar belakang diatas, peneliti akan mengajukan beberapa 

rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Apa pegaruh Beban Kerja terhadap Kinerja Karyawan P3TKEBTKE Gunung 

Sindur Kabupaten Bogor  

2. Apa pengaruh Lingkungan Kerja  terhadap Kinerja Karyawan P3TKEBTKE 

Gunung Sindur Kabupaten Bogor  

3. Apa pengaruh Disiplin Kerja  terhadap Kinerja Karyawan P3TKEBTKE Gunung 

Sindur Kabupaten Bogor  

I.3. TUJUAN PENELITIAN 

Dari penjelasan pada latar belakang serta rumusan masalah yang dibuat peneliti, 

peneliti memiliki tujuan untuk : 

1. Untuk menganalisis pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan 

P3TKEBTKE Gunung Sindur Kabupaten Bogor 

2. Untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 

P3TKEBTKE Gunung Sindur Kabupaten Bogor 
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3. Untuk menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan 

P3TKEBTKE Gunung Sindur Kabupaten Bogor 

I.4. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang terdapat pada peneliitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Aspek Teoritis 

Bagi peneliti dan pembaca agar dapat memperluas wawasan dan ilmu terkait 

pengembangan karir pada bidang sumber daya manusia, serta lebih mendalami 

pengetahuan mengenai beban kerja, lingkungan kerja, disiplin kerja dan kinerja 

karyawan. Dan agar dapat dijadikan bahan atau acuan penelitian selanjutnya yang 

dilakukan di kemudian hari. 

 

2. Aspek Praktis 

Bagi pihak P3TKEBTKE Gunung Sindur diharapkan hasil penelitian ini bisa 

membagikan sedikit pengetahuan, saran, dan wacana serta diharapkan bisa menjadi 

sebagai bahan kajian agar bisa lebih memperhatikan beban kerja yang di terima oleh 

karyawan serta memastikan bahwa lingkungan kerja di P3TKEBTKE Gunung Sindur 

Kabupaten Bogor dapat menunjang kinerja karyawan sehingga karyawan dapat 

memberikan kinerja terbaiknya. 
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