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Abstract 

Employee performance is influenced by various factors, including the work environment. 

Every business must have a supportive activity environment for employee retention and 

capacity building. A supportive activity environment is one that encourages employees to 

take ownership of their performance and improve work output, which increases 

organizational effectiveness and can result in cost savings for the business. The purpose of 

this study was to determine the effect of the work environment on employee performance at 

perusahaan konsultan pajak. The research method used is a quantitative method with a 

simple linear regression approach using SPSS ver.25. The results of this study indicate that 

the work environment has a positive and significant effect on employee performance. 

Employee performance has an effect of 21.7% which shows that the work environment has 

an effect of 21.7% on employee performance (Y). 
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Abstrak 

Kinerja karyawan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk lingkungan kerja. Setiap 

bisnis harus memiliki lingkungan kegiatan yang mendukung untuk retensi karyawan serta 

peningkatan kemampuan. Lingkungan kegiatan yang mendukung ialah lingkungan yang 

mendorong karyawan untuk mengambil kepemilikan atas kinerja mereka dan meningkatkan 

hasil kerja, yang meningkatkan efektivitas organisasi dan dapat menghasilkan penghematan 

biaya untuk bisnis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh lingkungan 

kerja  pada kinerja karyawan di Perusahaan konsultan pajak. Metode penelitian yang 

digunakan yaitu metode kuantitatif dengan pendekatan regresi linear sederhana 

menggunakan bantuan SPSS ver.25. Hasil penelitian ini menunjukkan jika lingkungan kerja 

berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja karyawan. Kinerja karyawan berpengaruh 

sebesar 21,7% yang menunjukkan jika lingkungan kerja berpengaruh sebesar 21,7% pada  

kinerja karyawan (Y) 

 

Kata kunci: kinerja karyawan, lingkungan kerja, karyawan 
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Pendahuluan 

 

Saat ini, kinerja karyawan adalah penentu utama kemampuan industri untuk bersaing 

dengan bisnis sejenis. Untuk mempertahankan pelanggan/klien, sebuah perusahaan harus 

didukung oleh karyawan berkinerja tinggi yang mampu mencapai tujuan perusahaan, 

mempertahankan pangsa pasar dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Banyak faktor, 

baik faktor internal ataupun faktor eksternal, yang pengaruhi kinerja karyawan. Faktor 

internal yang pengaruhi kinerja mereka antara lain pengetahuan, keterampilan, dan 

kompetensi, motivasi kerja, kepribadian, sikap, dan perilaku. Faktor eksternal meliputi gaya 

kepemimpinan atasan, hubungan karyawan, serta lingkungan kegiatan tempat karyawan 

beroperasi. Kinerja karyawan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk lingkungan kerja. 

Setiap bisnis harus memiliki lingkungan kegiatan yang mendukung untuk retensi karyawan 

serta peningkatan kemampuan.  

Lingkungan kegiatan yang mendukung ialah lingkungan yang mendorong karyawan 

untuk mengambil kepemilikan atas kinerja mereka dan meningkatkan hasil kerja, yang 

meningkatkan efektivitas organisasi dan dapat menghasilkan penghematan biaya untuk 

bisnis. Namun tidak jarang lingkungan kerja justru memberikan kondisi stress dan tekanan 

kerja yang cukup berat bagi karyawan karena menambah beban pekerjaan serta membuat 

tidak nyaman karyawan. Faktor fisik seperti pencahayaan, suhu udara, kelembaban, 

sirkulasi udara, dan tingkat kebisingan semuanya berkontribusi terhadap kenyamanan ruang 

kerja. Faktor-faktor ini berkontribusi pada ketidakpuasan karyawan, kebosanan, dan bahkan 

stres bila lingkungan kegiatan tidak dikondisikan dengan baik. Lingkungan kegiatan yang 

baik dapat diperoleh dengan cara merenovasi sebagian atau keseluruhan ruang kerja 

sehingga ruang kerja yang baru menciptakan suasana kantor yang nyaman. Begitupun yang 

dilakukan oleh kantor konsultan Perusahaan konsultan pajak di Jakarta, pihak manajemen 

melakukan renovasi kantor di seluruh bagian, mulai dari ruang kerja hingga pantry. Satu 

diantara tujuan renovasi yang dilakukan di seluruh bagian kantor adalah mendapatkan lebih 

banyak ruangan untuk internal meeting, sehingga karyawan sangat nyaman dalam 

berdiskusi, mencari solusi atas permasalahan yang ada, dapat pula berdiskusi mengenai 

pertaturan-peraturan perpajakan  yang lainnya.  

 

Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja dengan 

kinerja karyawan di Perusahaan konsultan pajak di Jakarta. 
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Kajian Literatur 

Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja meliputi seluruh sesuatu yang mengitari karyawan serta 

berpengaruh terhadap mereka, termasuk lingkungan fisik, tata cara kerja, serta pengaturan 

kerja, dan juga uang yang dipakai buat melakukan pekerjaan. Menurut Sedarmayati (2009), 

lingkungan kerja didefinisikan sebagai “keseluruhan alat dan bahan yang ditemui di 

lingkungan sekitar tempat seseorang bekerja, serta cara dan pengaturan kerja yang 

digunakan baik secara individu maupun kolektif.” Tidak hanya itu, lingkungan kerja bisa 

didefinisikan selaku “lokasi dengan banyak kelompok dan berbagai fasilitas pendukung 

untuk mencapai tujuan perusahaan sesuai dengan visi dan misi perusahaan” (Sedarmayati, 

2013). Mangkunegara (2013) mendefinisikan lingkungan kerja sebagai “semua aspek kerja 

fisik, psikologi kerja, dan peraturan kerja yang mungkin berpengaruh terhadap kepuasan 

kerja dan produktivitas”. Heizer dan Render (2015) mendefinisikan lingkungan kerja selaku 

“lingkungan fisik di mana karyawan melakukan pekerjaan mereka dan memiliki efek pada 

kinerja, keselamatan, dan kepuasan kerja mereka. 

 

Kinerja 

Kinerja ialah hasil kerja yang bisa digapai oleh pribadi ataupun kelompok individu 

dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang serta tanggung jawabnya masing-masing 

buat menggapai tujuan moral serta etika organisasi (Prawirosentono, 2008). Kinerja adalah 

ukuran tingkatan pencapaian hasil yang didapat melalui pelaksanaan pekerjaan yang 

berhubungan dengan tujuan organisasi, dan kemampuan serta daya guna kinerja yang lain 

sepanjang rentang waktu tertentu oleh pribadi ataupun kelompok kerja yang berperan dalam 

wewenang serta tanggung jawab masing-masing. 

 

Karyawan 

Menurut Hasibuan (2013), “Karyawan ialah penjual pelayanan pikiran ataupun 

tenaga serta diberi imbalan di muka.” Karyawan diperlukan oleh setiap bidang usaha 

ataupun institusi, sebab tanpa mereka pekerjaan tidak bisa dituntaskan serta akibatnya 

bidang usaha tidak bisa beroperasi. Itulah penyebabnya setiap bidang usaha menginginkan 

personel untuk setiap operasinya. 
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Metode Penelitian 

Penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini. Penelitian 

kuantitatif ialah metode penelitian yang didasarkan pada filosofi positivis yang digunakan 

untuk melakukan penelitian dengan populasi dan ukuran sampel tertentu, pengumpulan 

data, dan analisis data statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditentukan 

(Iqbal,2008). 

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu jenis penelitian yang 

menjelaskan dua variabel atau lebih secara jelas dan metodis untuk memperoleh gambaran 

penelitian yang menyeluruh. 

Penulis menggunakan data primer untuk mengumpulkan data serta informasi untuk 

penelitian ini. Data primer ialah informasi yang dikumpulkan dari sumber data awal di 

lapangan. Data untuk penelitian ini berasal dari tanggapan kuesioner dari staf professional 

dan staf suport Perusahaan konsultan pajak di Jakarta. 

 

Objek dan Subjek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini ialah karyawan staf profesional di kantor konsultan pajak 

Perusahaan konsultan pajak di Jakarta yang berjumlah 350 orang, dengan jumlah sampel 

100 orang di unit Business Tax yang akan diteliti. 

 

Jenis dan Sumber Data 

Data primer untuk penelitian ini berasal dari tanggapan kuesioner dari karyawan 

Perusahaan konsultan pajak di Jakarta. Sedangkan data sekunder berasal dari hasil dari studi 

pustaka. 

 

Teknik Keabsahan Data 

Untuk memastikan keabsahan data dilakukan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji 

asumsi klasik (uji normalitas dan uji heteroskedastisitas). 

 

Teknik Analisis Data 

Regresi linier sederhana adalah regresi linier yang terdiri dari 1 variabel independent 

dan 1 variabel dependen. 
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Dimana :  

Y = variabel dependen 

X = variabel independent 

e = error term 

t = menunjukkan jenis databerupa data runtun waktu). 

 

Hasil Penelitian 

Analisis Deskriptif Data Responden 

Tabel 1 Usia Responden 

Usia Frekuensi Persentase 

20-25 24 24,0 

26-30 41 41,0 

30-35 22 22,0 

> 35 13 13,0 

Total 100 100,0 

 

Seperti terlihat pada Tabel 1, terdapat sebanyak 24 responden (24%) berusia antara 

20-25 tahun, 41 responden (41%) berusia 26-30 tahun, 22 responden (22%) berusia 30-35 

tahun, dan 13 responden (13%) berusia di bawah > 35 tahun. Temuan ini menunjukkan 

bahwa responden berusia 26-30 tahun merupakan mayoritas dalam penelitian ini. Dengan 

kata lain, semua karyawan Perusahaan konsultan pajak di Jakarta Company adalah usia kerja 

atau dianggap sebagai bagian dari generasi milenial (rentang kelahiran 1981-2000). 

Dibandingkan dengan generasi sebelumnya, generasi milenial lebih lincah, adaptif, dan 

komunikatif karena ketergantungan mereka terhadap teknologi informasi dan fasilitas 

digital yang semakin meningkat. Karena dibesarkan di era kemajuan teknologi, generasi 

milenial kreatif, inovatif, informatif, bersemangat, dan produktif. Dibandingkan dengan 

pendahulunya, mereka lebih nyaman dengan teknologi di semua aspek kehidupan dan selalu 

menggunakan smartphone dalam pekerjaan mereka. 

Tabel 2 Jenis Kelamin Responden 

 

Seperti terlihat pada Tabel 2, mayoritas responden ialah "Perempuan", yaitu 

sebanyak 63 orang (63%) dari total sampel 100 responden, sedangkan sisanya adalah "Laki-

laki", yaitu sebanyak 37 orang (37%) dari total sampel dari 100 responden. Artinya, 
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perbandingan jumlah karyawan perempuan di Perusahaan konsultan pajak di Jakarta lebih 

banyak ketimbang karyawan laki-laki. Hal ini sangat beralasan, sebagai perusahaan global 

yang memiliki track record yang baik, pemilihan karyawan wanita lebih banyak karena 

dilihat dari hasil kinerja yang lebih unggul di beberapa hal. Dalam hal pengambilan 

keputusan, wanita dikenal lebih berhati-hati daripada pria. Wanita, rata-rata, melakukan 

penilaian risiko yang lebih menyeluruh dan terperinci sebelum membuat keputusan bisnis 

yang signifikan. Hal demikian tentunya cocok dengan area bisnis Perusahaan konsultan 

pajak di Jakarta yang bergerak di bidang konsultasi bisnis dan kontruksi, perpajakan, 

Financial Advisory, Enterprose Risk Services dan  Audit and Assurance. 

Tabel 3 Jabatan Responden 

Jabatan Frekuensi Persentase 

Professional Staff 

Associate/Senior/Ass.Manager 
68 68,0 

Professional Staff Manager/Senior 

Manager/Director 
19 19,0 

Support Staff 13 13,0 

Total 100 100,0 

Seperti terlihat pada Tabel 3, menunjukkan banyaknya responden berdasarkan 

jabatandimana sebanyak 68 orang (68%) adalah Professional Staff 

Associate/Senior/Ass.Manager, Professional Staff Manager/Senior Manager/Director 

sebanyak 19 orang (19%), dan sebanyak 13 orang (13%) adalah responden yang menjabat 

sebagai Support Staff. Hasil ini menunjukkan jika responden didominasi oleh responden 

dengan jabatan Professional Staff Associate/Senior/Ass.Manager. Dengan adanya 

mayoritas staff profesional menjadikan perusahaan bisa bekerja dengan output yang baik 

dan berkualitas. Seorang staff profesional tentunya memiliki jam kerja dan pengalaman 

yang panjang serta kompetensi dalam pelaksanaan teknis pada setiap tugas dan tanggung 

jawab yang dibebankan perusahaan. 
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Validitas 

 
Gambar 1: Uji Validitas Item Variabel Lingkungan Kerja 

Seperti terlihat pada Gambar 1, koefisien korelasi (r hitung) untuk setiap item 

pernyataan lebih besar dari koefisien korelasi (r tabel) sebesar 0,197. Hasil pengujian ini 

menunjukkan jika semua item pernyataan untuk variabel lingkungan kerja layak digunakan 

sebagai instrumen penelitian dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. 

 

 
Gambar 2: Uji Validitas Item Variabel Kinerja Karyawan 

Seperti terlihat pada Gambar 2, koefisien korelasi (r hitung) untuk setiap item 

pernyataan lebih besar dari koefisien korelasi (r tabel) sebesar 0,197. Hasil pengujian ini 

menunjukkan jika semua item pernyataan yang berkaitan dengan variabel kinerja karyawan 

layak digunakan sebagai alat ukur penelitian dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. 

 

Reliabilitas 

 
Gambar 3: Uji Validitas Item Variabel Lingkungan Kerja 

Seperti terlihat pada Gambar 3, nilai reliabilitas butir pernyataan angket lebih besar 

atau sama dengan 0,6 untuk setiap variabel yang diteliti. Temuan ini menunjukkan bahwa 

item pernyataan kuesioner dapat diandalkan untuk mengukur variabel. 
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Normalitas 

 
Gambar 4: Uji Normalitas 

Seperti terlihat pada Gambar 4, nilai signifikansi Asymp. Tanda tangan. (2-tailed) 

atau probabilitas 0,200 serta lebih besar dari 0,05 menunjukkan jika data memenuhi asumsi 

normalitas serta oleh karena itu dapat digunakan untuk analisis regresi linier sederhana. 

 

 

Heteroskedastisitas 

 
Gambar 5: Uji Heteroskedastisitas 

Seperti terlihat pada Gambar 5, sebaran data tidak menunjukkan pola apapun serta 

menyebar di atas dan di bawah nilai 0 pada sumbu Y, menunjukkan jika model regresi ini 

tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas, atau dengan kata lain model regresi 

memenuhi asumsi homoskedastisitas. 
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Analisis Koefisien Korelasi 

 
Gambar 6: Uji Korelasi 

Berdasarkan Gambar 6, koefisien korelasinya adalah 0,466; hasil tersebut 

menunjukkan bahwa nilai korelasi (hubungan) antara variabel lingkungan kerja dengan 

variabel kinerja karyawan berada pada rentang sedang yaitu berkisar antara 0,400 sampai 

dengan 0,599 

 

Analisis Regresi Linear Sederhana 

 
Gambar 7: Uji Regresi Linear Sederhana 

Dari Gambar 7 output SPSS di atas diperoleh nilai t hitung untuk X sebesar 5,208 

dan t tabel 1,984 dan nilai p-value (sig.) 0,000. Dikarenakan nilai t hitung > t tabel dan nilai 

p-value (sig.) < (α = 0.05), maka H0 ditolak dan H1 di terima, artinya lingkungan kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

 

Analisis Koefisien Determinasi 

 
Gambar 8: Uji Koefisien Detrminasi 

Dari Gambar 7 dengan demikian diperoleh nilai KD sebesar 21,7% yang 

menunjukkan jika variabel lingkungan kerja berpengaruh sebesar 21,7% terhadap kinerja 

karyawan (Y). Sebaliknya selebihnya 78,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak 

disebutkan. 
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Pembahasan Pengaruh Lingkungan Kerja Pada Kinerja Karyawan di Perusahaan 

konsultan Pajak di Jakarta 

Berdasarkan analisis data, ada hubungan yang positif serta signifikan antara 

lingkungan kerja dengan kinerja karyawan Perusahaan konsultan pajak di Jakarta. 

Pernyataan ini dibuktikkan dengan hasil penghitungan uji t yang menghasilkan nilai thitung 

untuk X sebesar 5,208dan ttabel 1,984 dan nilai p-value (sig.) 0,000. Dikarenakan nilai thitung> 

ttabel dan nilaip-value (sig.)<(α = 0.05), maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya lingkungan 

kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Perusahaan konsultan 

pajak di Jakarta. 

Hasil uji t didukung oleh koefisien korelasi (r) sebesar 0,725 yang terdapat pada 

Gambar 6, yang menunjukkan adanya hubungan antara variabel lingkungan kerja dengan 

kinerja karyawan. Kemudian berdasarkan Gambar 8 diperoleh koefisien determinasi (R2) 

sebesar 0,217, dan kontribusi efektif terhadap lingkungan kerja sebesar 21,7%. Untuk 

menunjukkan jika lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan di Perusahaan 

konsultan pajak di Jakarta, variabel lingkungan kerja berpengaruh 21,7% terhadap kinerja 

karyawan. Sedangkan sisanya 78,3% dipengaruhi oleh faktor atau variabel yang tidak 

disebutkan. Dengan begitu, penemuan penelitian ini konsisten dengan penelitian 

sebelumnya serta opini ahli. Menurut Ishak serta Tanjung (2003), “Tujuan lingkungan kerja 

adalah untuk menumbuhkan gairah kerja, yang menghasilkan peningkatan produktivitas dan 

kinerja.” Sedangkan Widodo (2015) menegaskan jika “Kinerja dipengaruhi oleh kualitas 

dan kapabilitas karyawan, penunjang dan suprafasilitas, prioritas kerja, atasan yang 

mendukung, struktur gaji dan bonus.” 

Lingkungan kerja yang positif mempunyai dampak yang signifikan pada akhlak 

serta kinerja karyawan, yang pada gilirannya berpengaruh pada kepuasan karyawan 

terhadap pekerjaannya. Ketika lingkungan kerja kondusif untuk produktivitas, semua tujuan 

dapat terpenuhi. Namun, ketika lingkungan kerja tidak ramah, itu mengganggu konsentrasi 

karyawan, yang berdampak negatif pada kepuasan kerja karyawan. Data hasil kalkulasi 

persentase pencapaian serta kategori per indikator lingkungan kerja serta kinerja karyawan 

untuk 100 responden di Perusahaan konsultan pajak di Jakarta menunjukkan bahwa rata-

rata lingkungan kerja memiliki skor 2379, sedangkan kinerja karyawan memiliki skor 2352, 

dengan skor tertinggi 5 dan skor terendah berbobot 1. Interval antar kategori adalah 480, 

yang membuktikan jika lingkungan kerja serta kinerja karyawan Perusahaan konsultan 

pajak di Jakarta berada dalam kategori baik. 
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Kinerja karyawan dipengaruhi oleh lingkungan kerja, yang memiliki arti jika 

karyawan sudah nyaman dengan kondisi lingkungan kerjanya saat ini. Di sisi lain, jika 

lingkungan kerja memenuhi kebutuhan karyawan, mendukung proses kerja, dan mencegah 

karyawan terganggu saat bekerja, kinerja karyawan dapat dioptimalkan dan kualitas kerja 

memenuhi standar perusahaan. Kinerja karyawan yang baik tidak diragukan lagi diukur dari 

kerja seorang karyawan, selama ia bekerja untuk menyelesaikan tanggung jawab utama 

jabatannya, yang dapat digunakan untuk menentukan apakah karyawan tersebut memiliki 

prestasi kerja yang baik ataupun kebalikannya. Bersumber pada hasil kuesioner kinerja, 

sebagian besar karyawan Perusahaan konsultan pajak di Jakarta memahami meja kerja dan 

mampu menjalankan tugas yang diberikan secara profesional dan optimal, dimana kualitas 

dan kuantitas hasil kerja, serta kehadiran di tempat kerja sangat baik. efektivitas, dan 

kemandirian kerja semuanya meningkat, sementara tingkat inovasi karyawan juga 

meningkat. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan analisis data maka dapat disimpulkan: 

1. Hasil uji secara parsial menunjukkan jika variabel lingkungan kerja berpengaruh positif 

dan signifikan secara statistik terhadap kinerja karyawan. 

2. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan jika lingkungan kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Kinerja karyawan berpengaruh sebesar 21,7% 

yang menunjukkan jika lingkungan kerja berpengaruh sebesar 21,7% terhadap kinerja 

karyawan (Y). Sedangkan sisanya 78,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak 

disebutkan. 

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Dari sisi perusahaan, diharapkan pimpinan terus bisa menjaga dan meningkatkan iklim 

atau suasana kerja kondusif lingkungan kerja yang baik, serta meningkatkan sarana serta 

prasarana fisik yang bisa semakin menunjang pekerjaan karyawan bisa diselesaikan 

dengan lebih optimal lagi. Di sisi lain, pimpinan juga bisa semakin meningkatkan aspek 

demokratis agar iklim produktivitas kerja semakin kondusif di dalam hubungan kinerja 

baik antara pimpinan dan karyawan maupun antara karyawan baik yang senior maupun 

fresh graduate. 

2. Secara akademis, dan khususnya untuk penelitian selanjutnya, mahasiswa diharapkan 

dapat melakukan penelitian dengan jumlah variabel yang lebih banyak dan di berbagai 

lokasi penelitian sesuai dengan variabel yang telah ditentukan 
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