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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

 Hosseinipour et al., (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh antara 

penghargaan dan kinerja karyawan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur 

dampak penghargaan pada kinerja karyawan pada perusahaan pariwisata. 

Penelitian ini menggunakan sampel pada perusahaan pariwisata termasuk Persia 

Sdn.Bhd dan Scicom. Ini terbukti dari analisis korelasi bahwa semua variabel 

independen memiliki hubungan positif, karena banyak dari karyawan di sektor 

pariwisata merasa kurangnya penghargaan dari perusahaan itu sendiri. Model dari 

penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1. 

Gambar 2.1 

Model Penelitian Hubungan antara Penghargaan terhadap  Kinerja karyawan 

 

 

 

 

 

Sumber : Hosseinipour et al., (2013) 

Ahmad et al., (2011) melakukan penelitian tentang efek dari team work dan 

penghargaan terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini menggunakan sampel pria 

dan wanita pekerja di Peshawar dan Kohat city. Hasil peneiltian menunjukkan  

bahwa team work dan penghargaan berkorelasi terhadap kinerja karyawan. Hal ini 

terbukti dari penilitian yang dilakukan peneliti bahwa pekerja di Peshawar dan 

Kohat City lebih menyukai team work dalam pekerjaan mereka, serta para pekerja 
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menginginkan feedback yang diberikan oleh perusahaan diluar gaji yaitu 

penghargaan. Model dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.2. 

Gambar 2.2 

Model Penelitian Efek Kerjasama terhadap Kinerja karyawan 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Ahmad et al., (2011) 

Messah et al., (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh dari penilaian 

kinerja dan gaji terhadap kinerja karyawan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh penilaian kinerja dan gaji terhadap kinerja karyawan. 

Penelitian ini menggunakan sampel karyawan Tea Factories di Meru County 

Kenya. Hasil penelitian ini bahwa gaji berkorelasi terhadap kinerja karyawan. Hal 

ini dikemukakan oleh peneliti bahwa gaji yang diterima para karyawan di Tea 

Factories di Meru County Kenya sangat mempengaruhi  karyawan di peruhaan 

tersebut. Model penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.3. 

Gambar 2.3 

Model Penelitian Penilaian Kinerja pada Karyawan Perusahaan Teh di Kenya 

 

 

 

 

Sumber : Messah et al., (2011) 
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Gross et al., (2015)  melakukan penelitian tentang faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan dengan menggunakan sampel masyarakat yang 

memiliki pekrjaan di European Union, United States, and China. Pada penelitian 

ini ditemukan bahwa bahwa kompensasi dan gaji berkorelasi postif terhadap 

kinerja karyawan. Peneliti mengemukakan bahwa gaji masih menjadi faktor yang 

paling mendasar dalam hal mengenai kinerja karyawan pada suatu perusahaan. 

Model penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.4. 

Gambar 2.4 

Model Penelitian Gaji dan Penghargaan terhadap Kinerja Karyawan  

 

 

 

 

Sumber : Gross et al., (2015) 

Heirsmac et al., (2014) melakukan penelitian tentang strategi untuk 

meningkatkan kinerja karyawan. Penelitian ini menggunakan sampel karyawan 

pada A Nigerian Private University in Ogun State, Southwest. Peneliti 

menemukan bahwa semakin besar incentive yang diterima karyawan di A 

Nigerian Private University in Ogun State, Southwest sangat berpengaruh pada 

kinerja karyawan. Saat karyawan menerima incentive semakin sering dan banyak 

dalam bentuk uang, para karyawan tersebut akan semakin semangat dalam 

melakukan pekerjaan yang mereka lakukan. Sehingga hasil penelitian ini bahwa 

incentive paling berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.  Model penelitian 

ini dapat dilihat pada gambar 2.5. 
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Gambar 2.5 

Model Penelitian Gaji, Incentive, dan Bonus terhadap Kinerja 

Karyawan 

 

 

 

 

Sumber : Heirsmac et al., (2014) 

Penelitian yang dilakukan Idrus et al., (2015) yang melakukan penelitian 

tentang efek training, kompensasi, dicipline terhadap kinerja karyawan yang 

menggunakan sampel karyawan kantor  PT. PLN (Persero) Service Area and 

Network Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan. Peneliti mengemukakan bahwa training, 

kompensasi, dan dicipline adalah faktor utama dalam kinerja karyawan pada 

kantor  PT. PLN (Persero) Service Area and Network Malang. Para karyawan 

tersebut beranggapan bahwa setelah para karyawan tersebut ditraining-kan oleh 

perusahaan mengenai pekerjaan mereka akan membuat karyawan tersebut 

semakin disiplin dalam bekerja. Kemudian dari apa yang dilakukan para 

karyawan beranggapan bahwa nantinya akan mendapatkan kompensasi yang 

sepadan dengan apa yang telah mereka lakukan terhadap perusahaan. Model 

penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.6. 
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Gambar 2.6 

Model Penelitian antara Training, Kompensasi, dan Dicipline terhadap Kinerja 

Karyawan 

 

 

 

 

 

Sumber : Idrus et al., (2015) 

Gachunga et al., (2014) melakukan penelitian tentang efek penghargaan, 

kompensasi terhadap kinerja karyawan yang menggunakan sampel karyawan 

Bank komersial di Kenya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur 

tingkat kinerja karyawan pada sektor perbankan di Kenya. Hasil dari penelitian ini 

bahwa penghargaan berkorelasi terhadap kinerja karyawan. Adapun model 

penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.7.  

Gambar 2.7 

Model Penelitian Efek Penghargaan dan Kompensasi pada Karyawan Bank 

Komersil di Kenya 

  

 

 

 

Sumber : Gachunga et al., (2014) 

Ali et al., (2012) melakukan penelitian tentang dampak dari penghargaan 

terhadap kinerja karyawan yang menggunakan sampel sebuah Bank komersial di 

Bangladesh. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui faktor yang 

mempengaruhi tentang kinerja karyawan. Model dari penelitian ini dapat dilihat 

dari gambar 2.8. 

Training 

Kompensasi 

Dicipline 

Kinerja karyawan 

Penghargaan 

Kompensasi 

Kinerja karyawan 

Akhmad Haris Yoga Perdana, Analisis Pengaruh Kompensasi, Penghargaan Dan Penilaian 
Kinerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Honda Motor Di Batam, 2018 
UIB Respository©2018



15 
 

  Universitas Intenasional Batam 

 

Gambar 2.8 

Model Penelitian antarra Penghargaan dengan Kinerja karyawan Bank Komersil 

Bangladesh 

 

 

 

 

 

Sumber : Ali et al., (2012) 

Penelitian yang dilakukan oleh Hamed et al., (2012) menganalisa tentang 

efek faktor kenyamanan kerja terhadap kinerja karyawan, yang menggunakan 

sampel  karyawan pada The Autonomous Medical Institution’s of the Punjab, 

Pakistan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah gaji, promotion, dan 

job safety and security terhadap kinerja karyawan dalam perusahaan tersebut. 

Model dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.9. 

Gambar 2.9 

Model Penelitian Gaji, Promotion, dan Job safety and Security pada Perusahaan 

Autonomous Medical Institution of Pakistan 

 

 

 

 

 

Sumber : Hamed et al., (2012) 

Penelitian yang dilakukan oleh Qurat-ul-ain et al., (2013) menganalisa 

tentang pengaruh penilaian kinerja dan motivation terhadap kinerja karyawan. 
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Penelitian menggunakan sampel pada karyawan salah satu bank komersial di 

Pakistan, yaitu Ghazi Khan Bank. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

peranan  penilaian kinerja dan motivation terhadap kinerja karyawan. Peneliti 

menemukan bahwa penilaian kinerja berkorelasi positif terhadap employee 

performace. Hal ini seperti yang di kemukakan oleh peneliti apabila salah satu 

karyawan memiliki nilai dibawah standard pekerjaan dari penilaian kinerja yang 

dilakukan oleh perusahaan setiap bulannya, maka karyawan tersebut dibulan 

selanjutnya akan melakukan perubahan yang lebih baik dari bulan sebelumnya. 

Model penelitian dapat dilihat dari gambar 2.10. 

Gambar 2.10 

Model Penelitian antara Penilaian Kinerja dan Motivasi terhadap Kinerja 

Karyawan  

 

 

 

 

Sumber : Qurat-ul-ain et al., (2013) 

Penelitian yang dilakukan oleh Khan et al., (2015) adalah pengaruh 

penghargaan terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini dilakukan di Malakand 

Private School, Switzerland. Peneliti bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari 

penghargaan terhadap kinerja karyawan. Sampel yang digunakan adalah para 

pengajar di sekolah tersebut. Kemudian peneliti berhasil menemukan bahwa 

penghargaan berkorelasi positif terhadap kinerja karyawan pada karyawan 

Malakand Private School, Switzerland. Model dari penelitian ini dapat dilihat 

pada gambar 2.11 sebagai berikut. 
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Gambar 2.11 

Model Penelitian tentang Efek Penghargaan pada Kinerja karyawan (Study Kasus 

pada Malakand Private School) 

  

 

 

Sumber : Khan et al., (2015) 

Nazeer et al., (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh gaji, motivasi, 

dan pelatihan terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini menggunakan sampel 310 

pengajar pada 16 Universitas di China. Peneliti menyimpulkan bahwa gaji adalah 

faktor utama yang mempengaruhi kinerja karyawan Model dari penelitian ini 

dapat dilihat pada gambar 2.12. 

Gambar 2.12 

Model Penelitian Gaji, Motivasi, dan training terhadap Kinerja Karyawan 

 

 

 

 

 

Sumber : Nazeer et al., (2015) 

Penelitian yang dilakukan oleh Mintarti et al., (2014) menganalisa tentang 

kompensasi  dan motivation terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini 

menggunakan sampel Pendapatan Asli Daerah (LR) di Kendari. Penelitian periode 

adalah 3 bulan. Populasi penelitian ini adalah pengelolaan Pendapatan Asli 

Daerah di Kendari sebanyak 1.394 orang yang tersebar di beberapa instansi lokal 

Kota Kendari, Sulawesi Selatan. Peneliti menyimpulkan bahwa kompensasi 
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berpengaruh penting dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan. Model dari 

penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.13. 

Gambar 2.13 

Model Penelitian antara Kompensasi dan Motivasi terhadap Kinerja karyawan 

(Studies at Local Revenue Management in Kendari City) 

 

 

 

 

 

Sumber : Mintarti et al., (2014) 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Njagi et al., (2013) yang 

menganalisa tentang dampak dari penghargaan, insentif, motivasi terhadap kinerja 

karyawan. Penelitian ini menggunakan sampel yang berjumlah 84 karyawan dari 

Kenya Power and Lightning Company di Nakuru, Kenya.  Hasil dari penelitian ini 

adalah penghargaan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada 

perusahaan tersebut. Model dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.14. 

Gambar 2.14 

Model Penelitian tentang Efek Penghargaa terhadap Kinerja karyawan: A 

Case of Kenya Power and Lighting Company Ltd., Nakuru, Kenya 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Njagi et al., (2013) 
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Penelitian yang dilakukan oleh Edirisooriyaa et al., (2014) yang 

menganalisa tentang dampak dari extrinsic penghargaan dan intrinsic 

penghargaan terhadap kinerja karyawan. Sampel dari penelitian ini adalah 100 

karyawan yang telah diseleksi dai jumlah populasi 1075 karyawan dari 

perusahaan ElectroCo. Kemudian peneliti berpendapat bahwa hasil dari penelitian 

ini adalah penghargaan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan 

di perusahaan ElectroCo. tersebut. Model dari penelitian ini dapat dilihat pada 

gambar 2.15. 

Gambar 2.15 
Model Penelitian Penghargaan pada Kinerja karyawan : 

di Perusahaan Elektrik. 

 

 

 

 

Sumber : Edirisooriyaa et al., (2014) 

Mamdani et al., (2016) meneliti tentang dampak dari penghargaan, 

motivasi, dan job satisfaction terhadap kinerja karyawan. Sampel dari penelitian 

ini adalah 154 karyawan dari jumlah populasi sebanyak 512 karyawan dari 15 

bank di Pakistan. Peneliti mengemukakan bahwa penghargaan  berpengaruh 

positif terhadap kinerja karyawan. Kemudian model dari penelitian ini dapat 

dilihat pada gambar 2.16.  
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Gambar 2.16 
Model Penelitian Tentang Penghargaan, Motivation, dan Job Satisfaction terhadap 

Kinerja Karyawan :  Study Kasus Bank Karachi, Pakistan 

 
 

 

 

 

Sumber : Mamdani et al., (2016) 

Alkahsawneh et al., (2014) melakukan penelitian yang menganalisa tentang 

efek dari insentif, promotion, dan penghargaan terhadap kinerja karyawan pada 

sebuah 28 perusahaan Tour and Travel di Negara Jordan. Penelitian ini 

menggunakan sampel 41 karyawan dari populasi 406 karyawan perusahaan Tour 

and Travel di Negara Jordan. Hasil dari penelitian ini, peneliti mengemukakan 

bahwa insentif berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Kemudian model 

dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.17.  

Gambar 2.17 

Model Penelitian Tentang Penghargaan, Promotion, dan Incentive terhadap 

Kinerja Karyawan 

 

 

 

 

Sumber : Alkahsawneh et al., (2014) 

Hameed et al., (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh gaji, 

penghargaan dan kompensasi terhadap kinerja karyawan. Kemudian penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui dampak gaji, penghargaan dan kompensasi terhadap 
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kinerja karyawan. Sebanyak 200 set kuesioner disebarkan ke 45 bank di Punjab 

Selatan, Pakistan. Hasil penelitian ini bahwa kompensasi berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan. Model dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar 

2.18. 

Gambar 2.18 
Model penelitian tentang Pengaruh Kompensasi  

Terhadap Kinerja karyawan 

 

 

 

 

Sumber : Hameed et al., (2014) 

Malihe et al., (2012)  melakukan penelitian tentang pengaruh motivasi dan 

penilaian kinerja terhadap kinerja karyawan. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh penilaian kinerja dan motivasi terhadap kinerja 

karyawan. Populasi dari penelitian ini menggunakan 80 karaywan pada organisasi 

transportasi di provinsi Esfahan, Iran. Kemudian hasil dari penelitian ini adalah 

penilaian kinerja dan motivasi masing-masing berpengaruh signifikan positif 

terhadap kinerja karyawan. Model dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar 

2.19. 

Gambar 2.19 

Model Penelitian tentang Pengaruh motivasi dan Penilaian kinerja terhadap 

Kinerja karyawan 
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Sumber : Malihe et al., (2012) 

Khan et al., (2017)  melakukan penelitian tentang dampak penilaian kinerja 

dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa penilaian kinerja berpengaruh pada kinerja karyawan. Sampel pada 

penelitian  ini adalah 150 karyawan bank di Dera Ismail Khan,  Pakistan. Model 

penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.20. 

Gambar 2.20 

Model penelitian tentang Pengaruh Penilaian kinerja dan Motivasi Terhadap 

Kinerja karyawan 

 

 

 

 

Sumber : Khan et al., (2017) 

Mwema et al., (2014) melakukan penelitian tentang penilaian kinerja, tujuan 

organisasi dan ukuran kinerja terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini 

menggunakan populasi 410 karyawan dari organisasi kesehatan dunia Kenya 

World Health Organization (WHO)  dan kantor Negara Sudan, dan sampel dari 

penelitian ini sebanyak 105 karyawan.  Hasil dari penelitian ini adalah penilaian 

kinerja berpengaruh positif dalam rangka untuk meningkatkan kinerja 

karyawan.kemudian untuk motivasi dianggap kurang berpengaruh dalam 

meningkatkan kinerja karyawan pada penelitian ini. Model penelitian ini dapat 

dilihat pada gambar 2.21.  
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Gambar 2.21 

Model penelitian tentang Penilaian kinerja,  

tujuan organisasi dan ukuran kinerja terhadap kinerja karyawan 

 

 

 

 

 

Sumber : Mwema et al., (2014) 

 Şuayyip et al., (2017)  melakukan penelitian tentang pengaruh kerjasama 

tim dan penilaian kinerja terhadap kinerja karyawan. Penelitian menggunakan 

sampel 397 karyawan dari 22 tim pada perusahaan. Peneliti mengemukakan 

bahawa hasil penelitian ini adalah kerja sama tim dinilai kurang berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan, kemudian peniliaian prestasi kerja beroengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan. Hal tersebut kerjadi karena para karyawan di 

perusahaan tersebut lebih mementingkan kinerja individu, akan tetapi tanpa 

disadari hal tersebut kerja sama tim akan terbentuk dengan sendirinya. Model dari 

penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.22. 

Gambar 2.22 

Model penelitian tentang Kerjasama Tim dan Penilaian kinerja  

terhadap Kinerja Karyawan 

 

 

 

 

Sumber : Şuayyip et al., (2017) 
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2.2 Definisi Variabel Dependen 

2.2.1 Kinerja Karyawan   

Karyawan adalah bagian penting yang berguna meningkatkan kinerja 

organisasi, mereka dapat termotivasi melalui keuntungan finansial dan non 

finansial.  Mereka dapat merancang bahwa imbalan yang diterima oleh karyawan 

untuk ditunjukkan kepada kinerja mereka. Suatu organisasi membutuhkan kinerja 

karyawan yang tinggi sehingga organisasi dapat memenuhi tujuannya dan mampu 

meraih keunggulan kompetitif. Kinerja karyawan yang tinggi dapat memimpin 

sebuah organisasi dan memiliki kesempatan lebih besar bagi karyawan daripada 

mereka yang memiliki kinerja rendah dalam organisasi atau perusahaan (Qurrat-

ul-ain et al., 2013).  

Kinerja karyawan adalah penggunaan dari pengetahuan, ketrampilan, 

pengalaman dan kemampuan dalam menjalakan misi dan tujuan yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan. (Njagi et al., 2013). Kemudian menurut Khan et al., 

(2017) kinerja karyawan diklasifikasikan menjadi 5 elemen : perencaan, 

pemantauan, pengembangan, peringkat, dan imbalan. Pada tahap perencanaan, 

perusahaan merencanakan jadwal pelaksanaan dan merencakan tujuan.  Lalu pada 

tahap pemantauan bertujuan untuk memantau pekerjaan karyawan apakah sudah 

sesuai standar atau tidak. Apabila dari tahap pemantauan sudah sesuai, kemudian 

masuk pada tahap pengembangan. Pada tahap pengembangan merupakan tahap 

dimana para karyawan sudah mulai mengerti pekerjaannya masing-masing dan 

mererka mulai mengembangkan atau meningkatkan kemampuannya seusai bidang 

para karyawan. Selanjutnya tahap peringkat, yaitu dengan cara membandingkan 
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hasil pekerjaan dari karyawan satu dengan lainnya, Kemudian  tahap terakhir 

yaitu pemberian hadiah atau imbalan terhadap karyawan yang kinerjanya melebihi 

ekspektasi dari perusahaan atau standard. Oleh karena itu, mengukur kinerja 

sangat penting bagi rencana insentif karena mengkomunikasikan pentingnya 

menetapkan tujuan organisasi "Apa yang diukur dan dihargai berhak mendapatkan 

perhatian" demi kesejahteraan karyawan 

2.3. Hubungan Antar Variabel 

2.3.1. Hubungan antara Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan 

Kompensasi adalah output dan keuntungan yang diterima karyawan dalam 

bentuk gaji, upah dan juga penghargaan yang sama seperti pertukaran moneter 

bagi karyawan untuk meningkatkan kinerja karyawan itu sendiri (Hameed et al., 

2014). Kompensasi adalah segmen dari transisi antara karyawan dan hasil oleh 

perusahaan. Kompensasi adalah sebagian besar sama dengan setengah arus kas 

perusahaan, akan tetapi di sektor jasa itu lebih dari separuh. Dalam ini kompensasi  

adalah faktor utama untuk menarik dan memotivasi karyawan untuk 

meningkatkan kinerjanya agar mendapatkan bonus, imbalan, balas jasa, dan lain 

sebagainya (Ramzan et al., 2014). 

Terdapat penelitian yang dilakukan yang menguji tentang pengaruh 

kompensasi terhadap kinerja karyawan. Kemudian mereka mengemukakan bahwa 

kompensasi memiliki peran penting dalam mempengaruhi kinerja karyawan 

(Katua et al., 2014;  Gross et al., 2015;  Mintarti et al., 2014; Ali et al., 2014; 

Idrus et al., 2015). 
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2.3.3. Hubungan antara Penghargaan terhadap Kinerja Karyawan 

Penghargaan bisa diartikan imbalan, penghargaan atau hadiah, dan 

bertujuan agar karyawan menjadi senang, giat, semangat, dan lebih rajin dalam 

bekerja di perusahaan (Hosseinipour et al., 2013). Dalam penelitian Hosseinipour 

et al., (2013) menganalisa tentang hubungan antara penghargaan dan kinerja 

karyawan dengan sampel pada perusahaan pariwisata termasuk Persia Sdn.Bhd 

dan Scicom yang  menunjukkan signifikan positif antara penghargaan terhadap 

kinerja karyawan. Karena pada sampel yang digunakan adalah perusahaan yang 

bergerak dibidang pariwisata, sehingga para karayawan menganggap bahwa 

penghargaan adalah hal sangat mempengaruhi kinerja mereka.   

Kemudian Penelitian oleh Ahmad et al., (2011) menganalisa tentang efek 

dari kerjasama dengan kinerja karyawan dengan menggunakan sampel pria dan 

wanita pekerja dilokasi Peshawar and Kohat City yang menunjukkan signifikan 

positif antara penghargaan terhadap kinerja karyawan. Hal ini disebabkan karena 

para warga (Pria dan wanita) merasa kesejahteraan dalam bekerja dirasa kurang 

baik penghargaan dalam bentuk apresiasi atas target yang tetapkan perusahaan 

kepada karyawan, dan sebagainya. Bahkan dalam kasus di perusahaan ini 

mayoritas karyawan dapat memenuhi atau bahkan melampaui target, maka apabila 

talah tercapai target secara otomatis pada bulan atau waktu selanjutnya target yang 

akan diberikan oleh perusahaan akan berangsur semakin naik sesuai apa yang 

telah dicapai karyawan tersebut. Namun pada kenyataannya para karyawan di 

perusahaan tersebut merasa bahwa mereka diperlakukan seperti mesin yang 

mengakibatkan kinerja para karyawan berangsur menurun. Sehingga dalam kasus 
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ini penghargaan berpengaruh dan berguna untuk meningkatkan kinerja para 

karyawan. 

Kemudian terdapat penelitian yang dilakukan yang menguji tentang 

pengaruh penghargaan terhadap kinerja karyawan. Kemudian mereka 

mengemukakan bahwa penghargaan  memiliki peran penting dalam 

mempengaruhi kinerja karyawan (Ali et al., 2012; Gachunga et a., 2014; Khan et 

al., 2015; Njagi et al., 2013; Edirisooriyaa et al., 2014). 

2.3.4. Hubungan antara Penilaian Kinerja terhadap Kinerja Karyawan 

Penilaian kinerja merupakan cara pengukuran kontribusi-kontribusi dari 

individu dalam organisasi. Nilai penting dari penilaian kinerja adalah menyangkut 

penentuan tingkat kontribusi individu atas kinerja yang diekspresikan dalam 

penyelesaian tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Penilaian kinerja 

meliputi penilaian kesetiaan, kejujuran, kepemimpinan, kerjasama, loyalitas, 

dedikasi, dan partsipasi pegawai (Messah et al., 2011). Kemudian Messah et al., 

(2011) menganalisa tentang pengaruh dari penilaian kinerja terhadap kinerja 

karyawan, yang menggunakan sampel karyawan Tea Factories di Meru County, 

Kenya. Dari penelitian ini menunjukkan signifikan postitif antara penilaian kinerja 

terhadap kinerja karyawan. Hal ini terjadi karena pada kasus ini para karyawan 

mengalami masalah kurangnya penghargaan berupa penilaian kinerja dari 

perusahaan yang mengakibatkan menurunnya kinerja. Para karyawan di 

perusahaan ini berasumsi bahwa dengan tidak adanya penilaian kinerja tersebut 

maka pekerjaan mereka sudah merasa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh 

perusahaan. Namun pada kenyataannya hal itu belum sesuai dengan ekspektasi 
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dari perusahaan untuk mencapai tujuan. Bahkan apa yang telah dilakukan atau 

dikerjakan karyawan jauh dibawah harapan perusahaan, sehingga Tea Factories 

melakukan perubahan terhadap system pada perusahaan dalam hal penghargaan 

berupa penilaian kinerja karyawan.  

Kemudian terdapat penelitian yang dilakukan yang menguji tentang 

pengaruh penilaian kinerja terhadap kinerja karyawan. Kemudian mereka 

mengemukakan bahwa penilaian kinerja memiliki peran penting dalam 

mempengaruhi kinerja karyawan (Qurrat-ul-ain et al., 2013; Munir et al., 2011; 

Messah et al., 2011; Hassan et al., 2015). 

2.4. Model Penenelitian dan Perumusan 

2.4.1. Model Penelitian 

 Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang telah pennulis bahas dalam 

tulisan diatas, maka penulis merumuskan model penelitian yang akan diteliti 

dalam sebuah penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Gambar 2.23 

Model Pengaruh Kompensasi, Penghargaan, dan Penilaian Kinerja terhadap 

Kinerja Karyawan 

          Variabel Independen    Variabel Dependen 

     H𝟏     H𝟐 

     H𝟐 

     H𝟑 

 

Sumber : Arslan (2014) 
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2.4.2. Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan kerangka model penelitian di atas, hipotesis yang diajukan 

adalah sebagai berikut : 

H1 :  Terdapat pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan 

H2 :  Terdapat pengaruh penghargaan terhadap kinerja karyawan. 

H3 :  Terdapat pengaruh penilaian kinerja terhadap  kinerja karyawan. 
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