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BAB II 
KERANGKA TEORITAS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Model Penelitian Terdahuluu 

 Penelitiann ini dilakukann oleh Khan et al., (2012) terhadap 200 pegawai 

klinik kesehatan di Pakistan dengan cara menyebarkan kuesioner. Penelitian yang 

dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dari promosi, gaji, kondisi 

kerja, kepuasan kerja dan wewenang terhadap kinerja pegawai.  

Gambar 2.1 
Model Penelitian Kepuasan. Kinerja Karyawanz di Pakistan  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber. : Khan. et al. (2012). 

Wekesa. dan. Nyaroo. (2013) meneliti. pengaruh. intrinsic. reward, extrinsic. 

reward. dan kompensasi terhadap. kinerja. 114 guru. dan 14 kepala guru pada 

sekolah SMA negeri Kenya.  
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Gambar 2.2 
Pengaruh kompensasi terhadap Kinerja Guru di SMA Kenya 

 
 

 

 

 

 

 

Sumber : Wekesa dan Nyaroo (2013) 

Dalam penelitian ini Rizwan et al., (2014) ini bertujuan untuk menguji 

hubungan instrinsik penghargaan. dengan pelatihan. terhadap kinerja. dengan 

variabel intervening motivasi. di negara Pakistan. pada 150 guru. SMA. 

Gambar 2.3 
Analisis Faktor yang. Mempengaruhi. Motivasi Karyawan terhadap Kinerja 

Karyawan di Pakistan 
 

 

 

 

 

Sumber : Rizwan et al. (2014) 

Amusa. et al., (2013) meneliti hubungan. kinerja pegawai dengan 

lingkungan kerja sebagai. variabel. dependen. Penelitian. ini diambil dari 189 

tenaga pustakawan pada beberapa universitas di Nigeria.  

Gambar 2.4 
Analisis Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pustakawan di Universitas Nigeria 

 
 

Penghargaan 
Intrinsik 

Penghargaan 
Extrinsik 

Kompensasi 
Kinerja 

Karyawan 

Pelatihan        
Kerja 

Penghargaan 
Intrinsik 

Motivasi Kinerja 
Karyawan 

Lingkungan Kerja Kinerja Karyawan 

Derrick, Analisis Pengaruh Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, Kompensasi dan Pelatihan pada Kinerja Karyawan 
Restoran Jepang di Batam, 2018 
UIB Repository © 2018



10 
 

Universitas Internasional Batam 

Sumber : Amusa et al., (2013) 

 Jayaweera (2015) melakukan penelitian bertujuan. untuk meneliti. faktor. 

yang. berhubungan. dengan. lingkungan. tempat kerjanya dan. pengaruhnya. terhadap. 

kinerja. atau tidak.,  sampel yang diambil berasal dari karyawan 25 hotel 

berbintang di Bristol, Inggris dengan 254 pekerja hotel.  

Gambar 2.5 
Analisis Faktor Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di Bristol 

 
 

 

Sumber : Jayaweera (2015). 

Hong. et al,. (2013). melakukan sebuah penelitian tentang faktor yang 

berhubungan dengan. kinerja. pegawai. terhadap beberapa perusahaan. mobil. di 

Malaysia., Penelitian. ini dilakukan. pada 200 karyawan mobil dan implementasi 

agar bisa meneliti. pengaruh lingkungan. kerja, promosi, keadilan. dan. kompensasi 

terhadap. kinerja. pegawai perusahaan. manufaktur.. Penelitian. ini dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS untuk mengukur signifikan atau tidak. 

Gambar 2.6 
Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja pada Karyawan Pabrik 

Malaysia 
 
 

 

 

 

 

 

Sumber : Hong et al. (2013) 
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 Imran. et al., (2012) meneliti untuk. mengenai suatu hubungan. dari 

kepemimpinan. transformasional. pada lingkungan. kerja. yang mempengaruhi 

efiesiensi pegawai.. Penelitian. ini dilakukan terhadap. 214 karyawan. di Pakistan. 

dan mayoritas adalah wanita. 

Gambar 2.7 
Analisis Kepemimpinan Transformasional dan Lingkungan Kerja terhadap 

Kinerja Karyawan Pakistan 
 
 
 
 
 

Sumber: Imran et al. (2012) 

Dalam penelitian. ini diteliti oleh. Naharuddi. dan Sadegi. (2013). ini. 

dilakukan terhadap sebuah. perusahaan .mobil. yang terletak di Malaysia. dengan 

menyebarkan kuesioner sebanyak 139 responden dan untuk. mengetahui. pengaruh. 

variabel. dukungan atasan, variabel. bantuan. kerja. dan. lingkungan. kerja. terhadap. 

kinerja pegawai.  

Gambar 2.8 
Analisis Faktor Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan Miyazu Malaysia 

 
 
 

 

 

 

Sumber: Naharuddin dan Sadegi (2013) 

 Khan dan Ibrar (2015). meneliti. sebuah penelitian bertujuan untuk 

mengetetahui hubungan. kompensasi. pada kinerja. pegawai.. Populasi. yang. diambil 

menjadi sampel. yaitu. tenaga. pengajar. dari. SMA. berjumlah 100 orang di. 

Switzerland..  
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Gambar 2.9 
Analisis Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan di Sekolah Switzerland 

 
 

Sumber : Ibrar dan Khan (2015) 

Penelitian. berikut ini di teliti oleh Al Qudah et al., (2014) bertujuan untuk 

mengetetahui tentang hubungan. HRM. Practicest pada kinerja. pegawai. di. institusi. 

Malaysia.. Faktor. yang telah diteliti yaitu seleksi., rektrutmen dan kompensasi, dan 

dependen yaitu kinerja pegawai dan ini dilakukan pada 40 karyawan yang bekerja 

di perusahaan Malaysia. 

Gambar 2.10 
Analisis Pengaruh Praktik Manajemen terhadap Kinerja Karyawan Malaysia 

 
 
 
 

 

Sumber : Al Qudah et al. (2014) 

Penelitian. berikut ini dilakukan. oleh. Walumbwa.. et al., (2008) agar bisa. 

mengetahui. hubungan antara. kepemimpinan. dan efisiensi kerja. pada. kinerja. 

karyawan yang bekerja di bank yang melibatkan 437 karyawan dari 6 bank di 

Amerika Serikat.  

Gambar 2.11 
Analisis Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kinerja Karyawan 

di Bank Amerika Serikat 
 

 
 

 

Sumber : Walumbwa et al. (2008) 
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 Penelitian berikut ini dilakukan oleh Usman (2011) bertujuan untuk 

mengetahui tentang kepemimpinan transformasional, organisasi komitmen serta 

kepuasan kinerja terhadap kinerja karyawan yang berada di Bank sektor Lahore di 

Pakistan. Penelitian ini melibatkan 200 karyawan bank dari 3 bank di Pakistan.  

Gambar 2.12 
Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan di Bank Lahore Pakistan 

 
 

 

 

 

Sumber : Usman (2012) 

Penelitian berikut ini dilakukan oleh Sundi (2013) yang dilakukan di 

depertemen edukasi Sulawesi  bertujuan untuk mengetahui tentang kepemimpinan 

transformasional, transaksional sebagai variable independen dan motivasi sebagai 

variable mediasi terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini menggunakan 185 staff 

dari departemen edukasi Konawe sebagai sampel. 

Gambar 2.13 
Analisis Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan di 

Departemen Edukasi Konawe Sulawesi 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sumber : Sundi (2013) 
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 Penelitian berikut ini dilakukan. oleh. Braun et al., (2012). untuk. 

membuktikan hubungan kepemimpinan. transformasional. dan. kepuasan kerja pada 

kinerja. pegawai. di German, yang melibatkan 360 orang dari 39 akademik.  

Gambar 2.14 
Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan di German 

 
 

 

 

 

Sumber : Braun et al. (2012) 

 Penelitian ini dilakukan. oleh. Correa et al., (2005) untuk meneliti. 

kepemimpinan dan pelatihan terhadap kinerja karyawan yang melibatkan 408 

karyawan dari 4 sektor di Spanyol.  

Gambar 2.15 
Analisis Kepemimpinan dan Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan di Spanyol 

 
 

 

 

 

Sumber : Correa et al. (2005) 

Penelitian berikut ini dilakukan oleh Rad dan Yarmohammadian (2016) 

tentang hubungan. kepemimpinan. dan. kepuasan kerja. sebagai mediasi pada 

kinerja. pegawai. yang. melibatkan 814 karyawan di rumahsakit Isfahan di Iran.  
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Gambar 2.16 
Analisis Kepemimpinan dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

Rumahsakit Isfahan di Iran 
 

 
 

Sumber : Rad dan Yarmohammadian (2016) 

Penelitian berikut ini dilakukan oleh Ngima dan Kyongo (2013) bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh manajemen karyawan, lingkungan kerja, kondisi 

lingkungan kerja, manajemen tim, kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. 

Penelitian ini menggunakan  235 karyawan sebagai sampel dari perusahaan 

industri mekanik di Kenya.  

Gambar 2.17 
Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan Industri Mekanik 

di Kenya 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Ngima dan Kyongo (2013) 

Penelitian berikut ini dilakukan oleh Westerman dan Yamamura (2006) 

tentang hubungan. lingkungankerja. pada kinerja. pegawai. yang melibatkan 234 

yang bekerja sebagai akuntan dan admin di Amerika Serikat.  
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Gambar 2.18 
Analisis Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di 

Amerika Serikat 
 

 

 

Sumber : Westerman dan Yamamura (2006) 

Penelitian berikut ini dilakukan oleh Falola et al., (2014) bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh  2 jenis pelatihan yaitu On.The. Job Training. dan. Off.The. Job. 

Training. pada kinerja. pegawai.. Penelitian. ini melibatkan 250 karyawan bank di 

Lagos Nigeria.  

Gambar 2.19 
Analisis Pelatihan terhadap Kinerja Karyawan di Bank Lagos Nigeria 

 
  

 

 

 

 

Sumber : Falola et al. (2014) 

Penelitian berikut ini dilakukan oleh Boakye et al., (2014)  untuk 

mengetahui pengaruh efek pelatihan terhadap kinerja karyawan di perusahaan 

bernama Kumasi di Ghana dan penelitian ini melibatkan 50 karyawan sebagai 

sampel dari perusaahaan tersebut.  

Gambar 2.20 
Analisis Pelatihan terhadap Kinerja Karyawan di Kumasi Ghana 

 

 

Sumber : Boakye et al. (2014) 
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Penelitian berikut ini dilakukan oleh Imran (2013) untuk mengetahui 

pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan di Arabia yang melibatkan sekitar 

100 karyawan di suatu perusahaan.  

Gambar 2.21 
Analisis Pelatihan terhadap Kinerja Karyawan di Arabia 

 
 

 

 

Sumber : Imran (2013) 

Penelitian berikut ini dilakukan oleh Sultana et al,. (2012) bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh pelatihan  sebagai independen, gaji dan keterkaitan kerja 

sebagai mediasi terhadap kinerja karyawan di perusahaan sector komunikasi 

Pakistan sebanyak 360 karyawan.  

Gambar 2.22 
Analisis Pelatihan terhadap Kinerja Karyawan di Sektor Komunikasi 

Pakistan 
 
 

 

 

 

 

Sumber : Sultana et al,. (2012) 

 Tahir et al., (2014)  meneliti sebab pengaruh. pengembangan pelatihan 

pada. kinerja dan. pegawai. di bank Peshawar. Penelitian. ini. melibatkan 80 

karyawan bank tetapi cuma 76 kuesioner yang di dapatkan sebagai sampel.  
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Gambar 2.23 
Analisis Pelatihan dan Pengembangan terhadap Kinerja dan Produktivitas 

Karyawan di Bank Peshawar 
 

 

 

 

 

Sumber : Tahir et al. (2014) 

 Penelitian berikut ini dilakukan oleh Asim (2013) tentang.. gaji, promosi. 

dan. pelatihan pada. kinerja. pegawai. di. universitas Pakistan. Penelitian ini 

melibatkan 118 responden dari mahasiswa Pakistan tersebut.  

Gambar 2.24 
Analisis Gaji, Promosi dan Pelatihan terhadap Kinerja Karyawan di Universitas 

Pakistan 
 
 
 
 
 

 

Sumber : Asim (2013) 

 Penelitian berikut ini dilakukan oleh Shahzadi et al., (2014) bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh insentif  dan pelatihan sebagai independen, motivasi 

sebagai mediasi terhadap kinerja karyawan di sekolah Pakistan dan Penelitian ini 

melibatkan 160 guru sebagai sampel.  
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 Gambar 2.25  
Analisis Faktor Insentif,Pelatihan dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan di 

sekolah Pakistan 
 
 
 

 

 

 

 

 

Sumber ; Shahzadi et al. (2014) 

 Penelitian. berikut ini dilakukan. oleh. Kepha et al., (2014). untuk 

mengetahui pengaruh pelatihan sebagai independen, rekrutmen dan seleksi 

sebagai mediasi terhadap kinerja karyawan di Kenya. Penelitian ini melibatkan 

256 karyawan di perusahaan Kenya.  

Gambar 2.26 
Analisis Rekrutmen, Seleksi dan Pelatihan terhadap kinerja karyawan Perusahaan 

di Kenya 
 
 

 

 

 

Sumber : Kepha et al. (2014) 

 Penelitian berikut ini dilakukan oleh Hassan et al., (2013) bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh pelatihan dan insentif sebagai independen, kepuasan 

karyawan sebagai mediasi terhadap kinerja karyawan di 3 bank Pakistan. 

Penelitian ini melibatkan karyawan sebanyak 225 karyawan dan 181 kuesioner 

mutlak yang diterima dari hasil pembagian kuesioner.  
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Gambar 2.27 
Analisis Pelatihan, Insentif dan kepuasan karyawan terhadap Kinerja Karyawan di 

Bank Pakistan 
 

 

 

 

Sumber : Hassan et al. (2013) 

 Penelitian berikut ini dilakukan oleh Hafeez (2015) buntuk mengetahui 

efek pelatihan terhadap kinerja karyawan di perusahaan Karachi di Pakistan. 

Penelitian ini melibatkan 356 karyawan perusahaan Karachi.  

Gambar 2.28 
Analisis Pelatihan terhadap Kinerja Karyawan di Perusahaan Karachi Kenya 

 
 
 
 

Sumber : Hafeez (2015) 

 Penelitian berikut ini dilakukan oleh Haider et al., (2015) mengenai 

pengaruh 3 gaya.. kepemimpinan. pada. kinerja. pegawai di orgarnisasi di Pakistan. 

Penelitian ini melibatkan 189 karyawan dari organisasi tersebut.  

Gambar 2.29 
Analisis Pengaruh Gaya-Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan di 

Organisasi Pakistan 
 

 

 

 

 

Sumber : Haider et al. (2015) 
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 Penelitian berikut ini dilakukan oleh Gohari et al., (2013) tentang 

pengaruh. kompensasi. dan. kinerja. pegawai di Malaysia. Penelitian. ini. melibatkan 

77 karyawan..  

Gambar 2.30 
Analisis Pengaruh Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan di Malaysia 

 
 
 

 

Sumber : Gohari et al. (2013) 

2.2 Definisi Variabel. Dependen 

 Menurut Gohari et al., (2013) kinerja karyawan merupakan sebuah 

gambaran tentang  capainya program pelaksanaan.. untuk mewujudkan. sasaran., 

tujuan., visi. dan misi. organisasi. yang. diluangkan melalui. perencanaan. perusahaan. 

tersebut. Haider et al., (2015) mengatakan defnisi dari kinerja. pegawai/karyawan. 

merupakan hasil. kerja. yang keras.  dalam melakukan. wewenangnya. Menurut. 

Hassan et al., (2013) kinerja karyawan adalah kinetika. energi kerja, dan kinerja. 

merupakan . indikator. pekerjaan. dalam. waktu. tertentu.. 

 Kepha et al., (2014) mengatakan kinerja. pegawai/karyawan. merupakan 

hasil. keberhasilan sesorang. secara. keseluruhan dalam. melaksanakan. tugasnya. 

dengan. beberapa aspek. seperti. target., standar. hasil. kerja. atau. sasaran... Menurut 

Hafeez (2015). kinerja.. karyawan. artinya. prestasi. yang. didapat oleh. karyawan 

dalam. melaksanakan. tanggung jawab yang. di berikan padanya.  

 Dari  pendapat diatas mengenai kinerja dan prestasi. yang. mengandung. 

capainya hasil. kerja. oleh. karyawan maupun.. prestasi.. kerja.. artinya cermininan 
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hasil yang.. di capai oleh. seorang karyawan. Apabila kinerja pegawai/karyawan 

baik, maka kinerja perusahaan akan meningkat juga dan menjadi lebih baik. 

 

2.3 Hubungan Antar. Variabel 

2.3.1 Hubungan Kepemimpinan. terhadap Kinerja. Karyawan 

 Menurut. Imran et al., (2012) kepemimpinan merupakan proses. 

menginspirasi. karyawan dalam melakukan. hal baik terhadap diri. mereka agar 

prestasi hasil. yang di inginkan tercapai. Menurut. Walumbwa et al., 

kepemimpinan artinya setiap upaya sesorang yang mencoba untuk memperbaiki 

sikap. atau. skelompok. upaya. untuk mempengaruhi sikap ini. agar tujuan. bersama 

dan organisasi. yang sama... Menurut. Usman (2011) kepemimpinan. dapat 

didefinisikan seorang pemimpin. yang bisa mengatur., mengarahkan dan 

mengontrol. posisi pegawai. 

 Menurut Ngima dan Kyongo (2013) kepemimpinan adalah upaya. 

mempengaruhi. seni atau sikap orang yang dapat mempengaruhi. sifat pegawai 

dalam tercapainya tujuan organisasi.. Menurut. Rad dan Yarmohammadian (2016) 

kepemimpinan. yaitu sebagai suara kelompok. yang. dikerjakan oleh. seorang 

karyawan dalam. mengatur beberapa kerjaan agar tujuan organisasi tercapai 

dengan teknik manajemen. Yamin. dan Maisah. berkata kepemimpinan. adalah 

suatu teori atau strategi yang. dilaksanakan seorang pemimpin. Pemimpin bisa 

diartikan sebagai seseorang atasan dengan wewenang. kepemimpinannya. yang 

mengarah. ke anak buahnya. dalam melaksanakan tugasnya. agar tujuan organisasi 

bisa tercapai. 
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 Berdasarkan  teori para ahli, bisa simpulkan bahwa kepemimpinan. artinya 

sebuah teknik seorang. pemimpin dalam. membantu dan mengatur bawahan. 

dengan sifat yang baik sehingga tujuan perusahaan atau organisasi bisa tercapai 

seusai  yang di inginkan. Faktor. kebeharsilan seorang pemimpin. yang baik 

tergantung dengan. cara kepemimpinan. yang akan dilaksanakan untuk 

menciptakan. suasana agar. menyebabkan orang-orang. yang dipimpinnya. timbul 

kesadarannya. dalam melanjutkan dan melanjutkan. apa yang. diinginkan. Artinya,. 

seorang pemimpin yang baik itu tergantung dari. cara dalam. menerapkan dan 

mengelola pola. kepemimpinnya sesuai dengan. kondisi dan situasi perusahaan 

tempat dia bekerja. 

2.3.2 Hubungan Lingkungan. Kerja terhadap Kinerja. Karyawan. 

 Menurut. Amusa et al., (2013). lingkungankerja merupakan seluruh yang. 

berada sekeliling. pegawai dan. bisa mempengaruhi. dalam. mengerjakan tugas. yang 

diberikan. kepadanya. misalnya kipas angin dan pendingin ruangan serta 

penerangan. yang nyaman dan membantu karyawan menjadi nyaman saat kerja. 

Menurut Jayaweera (2015) lingkungan tempat bekerja merupakan semua yang 

berada didekat para pegawai atau karyawan. yang. bisa mempengaruhi. mereka 

dalam mengerjakan. tugas yang. di berikan, misalnya. musik, kebersihan, 

penerangan dan. lain-lainnya. Menurut. Hong et al., (2013) lingkungan. tempat 

bekerja merupakan keseluruhan alat yang. diikuti., lingkungan. bekerja sekitarnya. 

dimana karyawan. bekerjaa dan cara, serta pengaturan. kerja rapi dan bersih 

sebagai. kelompok. 

 Menurut Imran et al., (2012) lingkungan bekerja merupakan lembaga yang 

bisa mempengaruhi efisiensi kerja. organisasi atau perusahaan, lingkungan. kerja 
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dirumuskan. menjadi 2. yaitu lingkungankerja khusus dan. umum, lingkungan. kerja 

umum merupakan segala. semua yang berada di luar organisasi. yang memiliki 

peluang dalam mempengaruhi. organisasi. Lingkungan kerja. ini merupakan 

kondisi teknologi dan sosial. Sedangkan. yang khusus merupakan bagian yang 

secara langsung. berhubungan dengan pencapaian tujuan organisasi. 

 Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan. artinya lingkungan. kerja. 

berupa semua yang berada didareah karyawan ketika bekerja, jika. lingkungan 

kerja. tersebut baik, karyawan yang bekerja pada tempat kerja tersebut akan 

merasa nyaman dan aman, jika tidak, maka kinerja karyawan tersebut bisa 

menurun dan mempengaruhi perusahaan atau organisasi. 

2.3.3 Hubungan Kompensasi. terhadap Kinerja Karyawan 

 Menurut. Wekesa dan Nyaroo (2013) kompensasi kepada karyawan 

merupakan  imbalan atau pembayaran yang diserahkan. terhadap pegawai dan dari 

kinerja. yang telah dilakukan karyawan tersebut. Dessler. juga membagi 

kompensasi menjadi. 3 yaitu : Pembayaran. langsung. meliputi upah., insentif, gaji., 

komisi, dan bonus. Pembayaran. tidak langsung. yaitu bonus sampingan berupa 

liburan. Pembayaran. non finansial berupa kompensasi seperti kantor mewah. 

 Menurut Rizwan et al., (2014) upah atau kompensasi yang telah diterima 

pekerja sesuai. atau lebih apa yang seharusnya diterima bisa menimbulkan rasa 

puas dan percaya diri pada pekerja tersebut, sehingga. karyawan tersebut akan 

lebih meningkatkan kinerjanya. Namun sebaliknya, jika kompensasi yang 

diberikan tidak seusai yang seharusnya diterima karyawan tersebut, mereka akan 

menjadi malas dan penurunan kinerja terjadi, yang bisa melibatkan karyawan 

tersebut meninggalkan perusahaan. 
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 Menurut Hong et al., (2013) hubungan. antara kinerja dan kompensasi 

sangat signifikan, ketika kompensasi meninggi, maka akan semakin tinggi kinerja 

karyawan. tersebut. Menurut Ibrar dan Khan (2015) menyatakan kompensasi. tipe 

finansial merupakan kompensasi secara. langsung diserahkan. oleh atasan/pihak 

perusahaan kepada karyawannya dalam bentuk bonus. atau upah, sedangkan 

kompensasi. tipe non finansial. merupakan kompensasi yang tidak. bisa dirasakan 

secara langsung, dan biasanya diberikan sebagai usaha dari perusahaan agar 

tingkat kesejahteraan pekerja meningkat. Kompensasi non finansial bisa 

merupakan. pujian dari pimpinan, lingkungan kerja pusahaan dan fasilitas nyaman 

yang diberikan oleh organisasi/perusahaan. 

 Dari pendapat. beberapa ahli diatas bisa diambil keputusan artinya 

kompensasi merupakan semua hasil yang diterimaa karyawan tersebut sebagai 

hasil dari pekerjaannya yang telah dilaksanakan dalam bentuk. uang, langsung atau 

tidak langsung, dan barang yang diberikan, diharapkan karyawan yang bekerja 

diperusahaan tersebut. bisa meningkatkan kinerja.. bagi organisasi/perusahaan. 

 

2.3.4 Hubungan Pelatihan terhadap Kinerja Karyawan 

 Menurut Hafeez (2015) pelatihan merupakan suatu proses karyawan-

karyawan dilatih di perusahaan untuk membantu, mencapai tujuan organisasi dan 

meningkatkan kinerja karyawan. Proses. pelatihan ini terikat dengan beberapa 

tujuan. perusahaan dan dapat dilakukan secara sempit maupun luas. Sedangkan 

menurut Kepha et al., (2014) pelatihan yaitu bagian dari awal investasi SDM agar 

keterampilan. kerja, dan kinerja. karyawan meningkat. Pelatihan. umumnya 

dilaksanakan sesuai.  kebutuhan jabatan, dan membutuhkan waktu cukup singkat 
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untuk membekali. seorang karyawan dengan keterampilan kerja. Menurut 

Shahzadi et al., (2014). pelatihan adalah. sebuah proses pengajaran seorang 

karyawan. yang masi baru atau yang. sudah lama dan keterampilan dasar mereka 

yang akan di tingkatkan  

 Dari. pendapat para ahli diatas bisa disimpulkan bahwa pelatihan bisa 

dilakukan pada karyawan baru maupun karyawan lama dengan mempunyai tujuan 

yang sama yaitu meningkatkan kinerja karyawan tersebut. Pelatihan diharapkan 

dapat berbuah hasil dan bisa meningkatkan kinerja. karyawan dari sebelumnya 

menjadi lebih baik. 

2.4 Model Penelitian. dan Perumusan Hipotesis 

 Dari. kerangka pemikiran. teoritis yang telah penulis bahas dan cantumkan. 

dalam tulisan diatas, maka penulis. merumuskan model penelitian. yang akan 

diteliti. sebagai berikut : 

Gambar 2.31 
Model Penelitian Analisis Pengaruh Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, 

Kompensasi dan Pelatihan pada Kinerja Karyawan Restoran Jepang di Batam 
 

    H1 

    H2 

    H3    

    H4     

Sumber : Iqbal et al. (2015) 

Perumusan masalah hipotesis. diatas adalah. sebagai berikut : 

H1:  Kepemimpinan. memiliki pengaruh yang. signifikan dan positif terhadap  

 kinerja. karyawan. 

Kepemimpinan 

Lingkungan Kerja
  

Kompensasi 

Pelatihan 

Kinerja 
Karyawan 
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H2: Lingkungan kerja. memiliki pengaruh yang. signifikan dan positif. terhadap             

 kinerja. karyawan. 

H3: Kompensasi memiliki. pengaruh yang signifikan dan positif. terhadap 

 kinerja. karyawan. 

H4:  Pelatihan memiliki. pengaruh yang signifikan dan positif terhadap.kinerja. 

 karyawan. 
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