
BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini diteliti oleh Ramzan et al., (2014) yaitu meneliti tentang 

hubungan antara komponen dari kompensasi yaitu penggaji, penghargaan atau 

intensif dan kompensasi tidak langsung pada kinerja kerja. Data yang telah 

terkumpul melalui kuesioner yang berhubungan dengan tiga independen variabel 

penggajian, penghargaan atau intensif, dan juga kompensasi sedangkan variabel 

dependen adalah kinerja karyawan. 

Gambar 2.1 

Pengaruh Kompensasi terhadap Kinerja Pegawai di Pakistan 

 
 

Sumber:Ramzan et al., (2012) 

Penelitian selanjutnya diteliti oleh Econ (2016) mempunyai tujuan untuk 

mengetahui pengaruh gaji serta pengaruhnya terhadap kinerja kerja karyawan. 

Data penelitian yang diambil yaitu melalui penyebaran kuesioner kepada 

karyawan yang bekerja pada bidang perbankan di Pakistan. 
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Gambar 2.2 

Dampak Penghargaan Ekstrinsik terhadap Kinerja Karyawan 

 
Sumber: Econ (2016) 

 Penelitian selanjutnya diteliti oleh Kazan (2013) bertujuan untuk 

mengukur gaji dan motivasi terhadap kinerja karyawan yang bekerja dalam 

bidang pelayanan jasa. Data yang diambil yaitu melalui analisa statistik.   

Gambar 2.3 

Pengukuran terhadap Kinerja Karyawan 

 
Sumber: Kazan (2013) 

 Penelitian selanjutnya yaitu diteliti oleh Calvin (2017) bertujuan untuk 

mencari tahu pengaruh remunerasi pada kinerja karyawan. Data yang didapatkan 

melalui pembagian kuesioner kepada 83 karyawan politeknik Abdul Gusau. 

Gambar 2.4 

Dampak Remunerasi terhadap Kinerja Karyawan 

 
Sumber: Calvin (2017) 

 Penelitian ini diteliti oleh Sajuyigbe et al., (2013) tujuan penilitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh penghargaan pada kinerja kerja perusahaan 
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manufaktur di Ibadan, Nigeria. 100 kuesioner dibagikan kepada karyawan serta 

pengolahan analisis data dengan  menggunakan program SPSS. 

Gambar 2.5 

Pengaruh Penghargaan terhadap Kinerja Karyawan pada Perusahaan Manufaktur 

di Ibadan, Pakistan 

 
Sumber: Sajuyigbe et al., (2013) 

Selanjutnya diteliti oleh Osibanjo et al., (2014) bertujuan untuk 

mengetahui hubungan kompensasi pada kinerja kerja. Dengan menyebarkan 111 

kuesioner dimana diisi oleh karyawan akademik dan non akademik di Nigeria.   

Gambar 2.6 

Kompensasi: Alat Strategis untuk Kinerja Karyawan 

  
Sumber: Osibanjo et al., (2014) 

Selanjutnya yaitu penelitian Iqbal et al., (2014) yang mempunyai untuk 

mengetahui hubungan antara pelatihan dan pengaruh terhadap kinerja kerja dalam 

sector telekomunikasi di Pakistan. Dengan menyebarkan 150 kuesioner kepada 

karyawan dan menggunakan program ANOVA dan SPSS sebagai pengolahan 

data. 
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Gambar 2.7 

Pengaruh Pelatihan terhadap Kinerja Karyawan di Pakistan 

 
Sumber: Iqbal et al., (2014) 

 Selanjutnya diteliti oleh Eshak et al., (2015) bertujuan untuk mengetahuan 

hubungan motivasi terhadap kinerja karyawan pada layanan kesehatan swasta di 

Malacca. Kuesioner yang tebagi sebanyak 650 sedangkan yang kembali sebanyak 

125 karyawan. Dimana yang kinerja karyawan menjadi dependen variabel dalam 

penelitian ini. 

Gambar 2.8 

Pengaruh Hubungan antara Motivasi terhadap Kinerja Karyawan pada Pelayanan 

Kesehatan Swasta 

 

Sumber: Eshak et al., (2015) 

Berikutnya penelitian diteliti oleh Idrees et al., (2015) bertujuan 

mengetahui faktor penting yang seperti faktor gaji, faktor pelatihan dan faktor 

motivasi terhadap kinerja karyawan dalam sektor edukasi. Kuesioner yang telah 

terkumpul sebanyak 310 dari 16 universitas di Kota Kembar, Pakistan. Dari data 

yang terkumpul menunjukkan gaji, pelatihan, motivasi mempunyai hubungan 

positif terhadap kinerja kerja. 
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Gambar 2.9 

Pengaruh Gaji, Pelatihan dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan 

 
 

 Sumber: Idrees et al., (2015) 

 Penelitian ini dilakukan oleh Muda et al., (2014) untuk menjelaskan faktor 

yang mempengaruhi kinerja karyawan pada Bank Syariah di Indonesia. Dimana 

terdapat 47 responden yang membuktikan bahwa motivasi berdampak terhadap 

kinerja kerja. 

Gambar 2.10 

Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Kerja 

  

Sumber: Muda et al., (2014) 

 Penelitian selanjutnya diteliti oleh Iqbal et al., (2015) tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan dalam sektor 

perbankan di Pakistan. Data yang didapat dengan menyebarkan kueisoner kepada 

karyawan Bank Faisalabad di Pakistan sebanyak 200 kuesioner dan 

menggunakan perangkat lunak SPSS sebagai pengolahan data. 
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Gambar 2.11 

Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan pada Sektor Perbankan di Pakistan 

 
Sumber: Iqbal et al., (2015) 

 Penelitian berikutnya diteliti oleh Octaviannand et al., (2017) yaitu untuk 

membuktikan motivasi dan kepuasan kerja berdampak positif pada kinerja kerja  

pada perusahaan Ekspedisi XYZ. Data yang di olah menggunakan program SPSS 

dengan cara membagikan 70 kuesioner kepada karyawan di perusahaan tersebut. 

Gambar 2.12 

Pengaruh Kepuasan Kerja dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan di 

Perusahaan Ekspedisi XYZ 

 
Sumber: Octaviannand et al., (2017)  

Penelitian selanjutnya diteliti oleh Ibrar dan Khan (2012) memilki tujuan 

untuk mengetahui pengaruh gaji dan kepuasan pada kinerja kerja di Pakistan. 

Kuesioner yang tersebar pada penelitian ini sebanyak 250 dimana yang kembali 

sebanyak 200 kuesioner dan digunakan sebagai data analisis menggunakan 

program SPSS. 
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Gambar 2.13 

Pengaruh Kepuasan Kerja dan Gaji pada Kinerja Karyawan di Pakistan 

 
Sumber: Ibrar dan Khan (2015) 

 Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Tumilaar (2015) yang mempunyai 

tujuan sebagai analisa pengaruh motivasi terhadap kinerja kerja pekerja pada 

BPJS ketenagakerjaan di Kota Sulut. Data yang di kumpulkan melalui penyebaran 

kuesioner kepada 45 karyawan BPJS di Kota Sulut. Dan menjunjukkan motivasi 

mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja kerja karyawan. 

Gambar 2.14 

Dampak Motivasi terhadap Kinerja Karyawan pada BPJS Ketenagakerjaan di 

Indonesia 

 
Sumber: Tumilaar (2015) 

 Penelitian berikutnya dilakukan oleh Said et al., (2015) bertujuan menguji 

pengaruh hubungan motivasi terhadap kinerja pekerja pada universitas teknologi 

MARA (Terengganu). Dimana 169 responden yang terpilih dan analisis data 

menyatakan bahwa motivasi berdampak positif terhadap kinerja pekerja di 

universitas teknologi MARA. 
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Gambar 2.15 

Hubungan antara motivasi dan Kinerja Karyawan pada Universitas Teknologi 

MARA di Indonesia 

 
Sumber: Said et al., (2015) 

 Penelitian berikutnya diteliti oleh Pawirosumarto dan Sarjana (2016) 

mempunyai tujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja kerja 

pada PT. Kiyokuni Indonesia. Dari 451 kuesioner yang terbagi, ada sekitar 82 

kuesioner yang kembali yang akan dijadikan sampel dan diuji menggunakan 

program SPSS versi 22. Hasil dari data pengolahan data membuktikan motivasi 

memiliki hubungan yang positif terhadap kinerja kerja pekerja. 

Gambar 2.16 

Faktor yang Mempengaruhi Motivasi terhadap Kinerja Kerja pada PT.Kiyokuni 

Indonesia 

 
Sumber: Pawirosumarto dan Sarjana (2016) 

 Penelitian selanjutnya diteliti oleh Ajani et al., (2017) bertujuan 

mengetahui apakah motivasi dan gaji dapat berdampak pada kinerja kerja. 

Penelitian ini dilakukan pada perusaahaan distributor listrik di Nigeria. Dari hasil 

penelitian membuktikan ada pengaruh signifikan antara motivasi dan gaji pada 

kinerja kerja pekerja. 
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Gambar 2.17 

Pengaruh Motivasi dan Gaji pada Kinerja Kerja 

 
Sumber: Ajani et al., (2017) 

 Penelitian berikut diteliti oleh Riyanto et al., (2017) memiliki tujuan 

mengetahui bagaimana motivasi dapat berdampak terhadap kinerja pada 

perusahaan saham di Indonesia. Hasil analisis data membuktikan motivasi 

berdampak signifikan terhadap kinerja kerja. 

Gambar 2.18 

Dampak dari Motivasi Kerja terhadap Kinerja Kerja Pekerja 

 
Sumber: Riyanto et al., (2017) 

 Selanjutnya penelitian diteliti oleh Ali et al., (2016) memiliki tujuan 

sebagai analisis pengaruh motivasi pada kinerja kerja dalam sektor pembuatan 

perangkat lunak di Kota Peshawar, Pakistan. Data yang didapatkan melalui 

penyebaran kuesioner. Hasil dari analisis data penelitian ini motivasi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja kerja. 
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Gambar 2.19 

Dampak Motivasi terhadap Kinerja Kerja Karyawan pada Sektor Pembuatan 

Perangkat Lunak di Kota Peshawar, Pakistan 

 
Sumber: Ali et al., (2016) 

 Penelitian ini dilakukan oleh Khan et al., (2011) tujuan dari penelitian ini 

untuk menganalisis dampak dari pelatihan dan pengembangan terhadap kinerja 

kerja. Hasil dari data yang dianalisis berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

kerja. 

Gambar 2.20 

Dampak Pelatihan dan Pengembangan terhadap Kinerja Kerja 

 
Sumber: Khan et al., (2011) 

 Penelitian berikut diteliti oleh Onyango dan Wanyoike (2014) yang 

umumnya bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelatihan kerja terhadap kinerja 

karyawan pada institusi kesehatan publik di Kenya. Target data yang akan diambil 

yaitu dokter, perawat dan karyawan-karyawan lain yang ada di institusi tersebut. 

Pengolahan data menggunakan program SPSS dan hasil dari 56 responden yang 

dianalisis bahwa pelatihan kerja mempunyai dampak signifikan terhadap kinerja 

kerja pekerja. 
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Gambar 2.21 

Pengaruh Pelatihan terhadap Kinerja Kerja pada Institusi Kesehatan di Kenya 

 
Sumber: Onyango dan Wanyoike (2014) 

 Penelitian selanjutnya diteliti oleh Afroz (2018) yang bertujuan mencari 

tahu pengaruh dari pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan dalam sektor 

perbankan di Bangladesh. Dimana pelatihan dinyatakan sebagai independen dan 

kinerja karyawan sebagai dependen variabel. Sampel yang diperoleh sebanyak 

150 karyawan dari 14 bank  yang berlokasi di Bangladesh. Hasil pengolahan data 

dengan menggunakan program SPSS menyatakan pelatihan kerja sangat 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

Gambar 2.22 

Dampak Pelatihan pada Kinerja Kerja di Bangladesh 

 
Sumber: Afroz (2018) 

 Penelitian ini diteliti oleh Malik (2011) tujuan dari penelitian ini untuk 

menguji efek dari pelatihan terhadap kinerja kerja pada perusahaan 

telekomunikasi di Pakistan. SPSS di gunakan dalam pengelolahan data dari 

sampel yang didapatkan sebanyak 115 karyawan yang bekerja pada perusahaan 

telekomunikasi di Pakistan. Hasil tersebut membuktikan pelatihan kerja 

berdampak positif terhadap kinerja kerja karyawan yang ada di perusahaan 

tersebut. 
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Gambar 2.23 

Pengaruh dari Pelatihan dan Kinerja Karyawan di Pakistan 

 
Sumber: Malik (2011) 

 Penelitian berikutnya dilakukan oleh Munjuri (2011) bertujuan untuk 

menguji dampak dari pelatihan terhadap kinerja karyawan pada institusi Katolik 

di Kenya. Data yang didapatkan melalui kuesioner yang di bagikan keseluruh 

karyawan yang ada di institusi tersebut. Hasil dari analisis menyebutkan pelatihan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja kerja karyawan. 

 

Gambar 2.24 

Dampak Pelatihan Manajemen SDM terhadap Kinerja Kerja di Kenya 

 
Sumber: Munjuri (2011) 

 Penelitian selanjutnya diteliti oleh Omollo (2015) yang bertujuan 

menganalisa dampak dari pelatihan terhadap kinerja kerja pada karyawan bank 

komersial di Kota Migori, Kenya. Pengolahan data menggunakan program SPSS 

dan kuesioner yang didapatkan berjumlah 45 karyawan di bank komersial 

tersebut. 
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Gambar 2.25 

Dampak Motivasi dan Pelatihan terhadap Kinerja Kerja pada Karyawan Bank 

Komersial di Kenya 

 
Sumber: Omollo (2015) 

 Penelitian berikutnya adalah diteliti oleh Sultana et al., (2012) tujuan 

penelitian adalah mengetahui dampak dari pelatihan dan gaji terhadap kinerja 

kerja karyawan yang ada di sektor telekomunikasi Pakistan. Dalam penelitian ini 

sebanyak 360 kuesioner dibagikan ke karyawan dalam 5 perusahaan telekom. 

Dalam hasil penelitian ini dimana rata-rata karyawan memberikan respon positif 

dari pengaruh pelatihan dan gaji terhadap kinerja kerja. 

Gambar 2.26 

Pengaruh Pelatihan dan Gaji pada Kinerja Karyawan di Pakistan 

 
Sumber: Sultana et al., (2012) 

 Berikutnya penelitian yang di teliti oleh Nasir et al., (2016) mempunyai 

tujuan untuk mengetahui efek pelatihan terhadap kinerja kerja pada karyawan 

sektor korporasi di Kota Sahiwal, Pakistan. Sebanyak 100 responden menjadi 
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sampel pada penelitian ini. Hasil analisis menyatakan adanya pengaruh signifikan 

antara pelatihan terhadap kinerja kerja pekerja. 

Gambar 2.27 

Pengaruh Pelatihan terhadap Kinerja Kerja Karyawan dalam Sektor Korporasi di 

Pakistan 

 
Sumber: Nasir et al., (2016) 

 Penelitian selanjutnya diteliti oleh Khan et al., (2016) mempunyai tujuan 

mengetahui dampak pelatihan kerja pada kinerja kerja dalam sektor 

telekomunikasi dibeberapa Kota di Pakistan. Kuesioner dibagikan sebanyak 115 

dan yang kembali sebanyak 105 dari beberapa perusahan telekomunikasi. Hasil 

analisis membuktikan bahwa pelatihan kerja memberikan respon yang signifikan 

dan positif pada kinerja kerja. 

Gambar 2.28 

Dampak Pelatihan pada Kinerja Karyawan di Pakistan 

 
Sumber: Khan et al., (2016) 

 Penelitian berikutnya di teliti oleh Aboazoum et al., (2015) tujuan 

penelitian yaitu mengetahui bagaimana pelatihan dapat berdampak pada kinerja 

kerja karyawan dari Indonesia yang bekerja di Libya. Dimana data yang diambil 

melalui kuesioner dan analisis data menggunakan program SPSS. Hasil dari 

analisis data membuktikan pelatihan berdampak signifikan pada kinerja kerja. 

 

 

 

Pelatihan 

 

 

Kinerja 

Karyawan 

 

Pelatihan 

 

 

Kinerja 

Karyawan 

 

Franky, Pengaruh Gaji, Motivasi, Dan Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan Restoran Cepat Saji Di Batam, 2018 
UIB Repository©2018 
 



Gambar 2.29 

Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan di Libya 

 
Sumber: Aboazoum et al., (2015) 

 Penelitian Selanjutnya diteliti oleh Thaief et al., (2015) bertujuan untuk 

menguji bagaimana pelatihan dapat berdampak pada kinerja kerja karyawan pada 

PT. PLN di Malang. Sampel yang di ambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 

44 responden. Dan hasil yang didapatkan yaitu pelatihan mempunyai pengaruh 

yang sangat signifikan terhadap kinerja karyawan di Malang. 

Gambar 2.30 

Faktor yang Mempengaruhi Pelatihan terhadap Kinerja Kerja Karyawan pada PT. 

PLN di Malang 

  
Sumber: Thaief et al., (2015) 

 

2.2.  Definisi Variabel Dependen 

 Kinerja Karyawan (prestasi kerja) dapat di artikan sebagai hasil kerja 

berdasarkan kualitas yang diperoleh pekerja untuk melakukan kewajibannya 

sesuai dengan tanggung jawab yang sudah diberi (Ahmad, 2011). Kinerja Kerja 

adalah hasil kerja individu dari dalam suatu organisasi yang akan ikut 

berpengaruh pada kinerja yang dicapai oleh sebuah organisasi. Kinerja juga dapat 

didefinisikan sebagai suatu keberhasilan dari seseorang dalam kurun waktu 
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tertentu berdasarkan standar kerja. Kinerja tak berdiri sendiri akan tetapi 

berpengaruh dengan kepuasan, kompensasi serta lingkungan dan kinerja 

karyawan dipengaruhi oleh banyak karakteristik, oleh karena itu, sekarang sudah 

banyak perusahaan-perusahaan yang mencari karyawan yang memiliki kinerja 

yang tinggi (Sajuyigbe et al., 2013). 

 Menurut Said et al., (2015) menjelaskan bahwa kinerja kerja berhubungan 

dengan keinginan dan keterbukaan untuk mecoba dan menerima suatu aspek yang 

baru dalam pekerjaan dimana akan dapat meningkatkan produktivitas individu. 

Kinerja kerja dapat juga didefinisikan sebagai semua perilaku yang berhubungan 

dengan karyawan pada saat bekerja. Karyawan yang mempunyai kinerja kerja 

yang baik sangat diperlukan dalam sebuah organisasi, dikarenakan kesuksesan 

sebuah organisasi dibentuk oleh karyawan yang berkreati, berinovatif, dan 

berkomitmen. Kinerja kerja dinilai dari kualitas dan kuantitas pekerjaan yang 

dikerjakan pada masing-masing karyawan. 

 Menurut Aboazoum et al., (2015) kinerja itu adalah penghargaan dari 

sebuah misi dalam suatu organisasi atau tempat kerja agar dapat mencapai tujuan 

dari organisasi tersebut. Kinerja kerja telah didefinisikan sebagi nilai dalam 

sebuah organisasi yang dilibatkan oleh perilaku karyawan. Harus diklarifikasikan 

perbedaan antara perilaku dan kinerja, perilaku adalah apa yang karyawan 

lakukan dan kinerja adalah mengantisipasi apa yang karyawan lakukan untuk 

menjaga nilai sebuah organisasi. 
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2.3.     Hubungan Antar Variabel 

2.3.1   Hubungan antara Gaji terhadap Kinerja Karyawan 

 Menurut Econ (2016) bahwa faktor gaji sangat berpengaruh pada kinerja 

karyawan dikarenakan gaji dapat membuat karyawan lebih termotivasi sehingga 

kinerja juga akan meningkat. Oleh sebab itu, perusahaan harus lebih 

memperhatikan faktor yang dapat meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. 

Menurut Calvin (2017) menyatakan bahwa gaji bukan hanya harus memadai 

tetapi juga harus terlihat adil dikarenakan gaji merupakan hal yang penting dan 

paling ditekankan oleh karyawan, bahkan menurut mereka ini adalah hal yang 

paling dipentingkan. Menurut Hameed et al., (2014) menyatakan bahwa gaji dan 

upah akan membawakan dampak terhadap kinerja para karyawan. Karyawan akan 

bekerja lebih rajin jika gaji mereka ditentukan oleh kinerja kerja mereka. Gaji dan 

kinerja karyawan memiliki hubungan yang sangat erat. Oleh karena itu, karyawan 

yang mempunyai gaji tetap selama periode waktu kerja kinerjanya akan menurun 

dibandingkan dengan kinerja karyawan yang mempunyai insentif. Menurut 

Sajuyigbe et al., (2013) berpendapat bahwa penghargaan dapat didefinisikan 

menjadi 2, yaitu penghargaan finansial dan penghargaan non finansial. Keduanya 

terbukti mempunyai pengauh positif terhadap kinerja karyawan. Dimana 

penghargaan financial meliputi gaji, kenaikan jabatan, dan komisi. Sedangkan non 

finansial seperti pengakuan akan kemampuannya, pujian, dan apresiasi terhadap 

karyawan. Menurut Eshak et al., (2015) gaji merupakan keuntungan paling 

signifikan dan bermotivasi yang diterima dalam melakukan tugas atau layanan 

sebagai seorang karyawan. Gaji juga memotivasi seseorang untuk keluar dan 
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mencari pekerjaan dan gaji juga merupakan salah satu cara untuk menilai 

bagaimana kontribusi seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Disamping itu 

gaji juga bisa menjadi masalah yang kuat untuk perusahaan, jika karyawan tidak 

puas dengan penghargaan atau gaji diberikan, akan susah untuk perusahaan untuk 

mendapatkan dan mempertahankan kandidat yang berkinerja tinggi. 

 

2.3.2   Hubungan antara Motivasi terhadap Kinerja Karyawan 

 Menurut Muda et al., (2014) motivasi merupakan suatu kegiatan atau 

kemauan untuk melakukan sesuatu, syarat dari suatu ketentuan ataupun 

kemampuan untuk memuaskan beberapa keperluan. Motivasi karyawan telah luas 

dipraktekkan sampai detik ini ke berbagai sektor. Karyawan yang termotivasi 

berpengaruh pada kepuasan karyawan dan juga komitmen yang diharapkan dapat 

meningkatkan dan memproduksi kinerja kerja yang lbih baik sehingga dapat 

mengantarkan perusahaan mencapai tujuannya agar dapat bersaing dengan 

kompetitif. Motivasi didapatkan oleh para pekerja juga membuat pekerjaan 

menjadi lebih berarti dan menarik sehingga pekerja atau karyawan menjadi lebih 

produktif dan berkembang dalam bekerja. Menurut Khan et al., (2012) motivasi 

merupakan salah satu faktor yang dapat menunjang kepuasan kerja pada 

karyawan. Oleh karena itu, kepuasan kerja sangat berpengaruh pada produktivitas 

karyawan dimana jika kepuasan seorang karyawan rendah, maka akan berdampak 

buruk pada komitmen dan kinerja pada karyawan bahkan citra dari perusahaan 

tersebut. Menurut Tumilaar (2015), Tenaga kerja yang termotivasi dan berkualitas 

sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan organisasi 
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untuk mencapai tujuan organisasi. Tantangan dan dilema bagi banyak  perusahaan 

adalah bagaimana menciptakan jenis motivasi ini. Sementara ada banyak teori 

mengenai motivasi, ada dua bidang motivasi yang berbeda dan biasanya 

disatukan, yaitu penekanan pada motivasi yang didasarkan pada pekerjaan dan 

bagaimana melakukan motivasi tersebut. Dapat disimpulkan bahwa motivasi dan 

produktivitas pekerja yaitu bagian dari tugas perusahaan untuk menyalurkan 

motivasi untuk mencapai tujuan organisasi. 

  

2.3.3 Hubungan antara Pelatihan terhadap Kinerja Karyawan 

 Menurut Khan et al., (2011) pelatihan mempunyai peran yang berbeda 

dalam pencapaian suatu tujuan organisasi dengan menggabungkan Minat 

organisasi dan tenaga kerja. Untuk saat ini pelatihan adalah faktor yang paling 

penting dalam dunia bisnis dikarenakan pelatihan dapat meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas karyawan dan juga organisasi. Menurut Onyango dan Wanyoike 

(2014) Manfaat pelatihan dapat disimpulkan sebagai peningkatan moral 

karyawan, pelatihan dapat membantu karyawan untuk mendapatkan keamanan 

kerja dan kepuasan kerja, semakin aman pekerja maka akan semakin meningkat 

juga kinerja kerja pekerja dalam melakukan seluruh pekerjaannya. Menurut Afroz 

(2018) pelatihan selalu merupakan bagian yang penting dan perlu mendalami 

berbagai jenis pembelajaran dan pengembangan karyawan. Pelatihan memainkan 

peran dalam pengembangan kinerja karyawan. Ruang lingkup pelatihan yang 

pertama adalah untuk mengatasi kesenjangan antara persyaratan pekerjaan dan 

kualifikasi seorang karyawan saat ini, kinerja karyawan yang terbaik adalah pada 
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saat mereka dilatih dengan benar. Menurut Malik et al., (2011) kegiatan pelatihan 

dan pengembangan yang dirancang untuk karyawan dan pengembangan 

organisasi untuk mengatasinya tantangan di zaman sekarang. ini bertujuan untuk 

meningkatkan dan menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan karyawan 

untuk menjadi lebih baik. Kinerja pelatihan memiliki hubungan langsung yang 

positif terhadap kinerja kerja. 

 

2.4. Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

 Peneliti memilih gaji, motivasi, dan pelatihan yaitu independen variabel 

disebabkan, pekerja memiliki peran dalam sebuah perusahaan. Biasanya  sebuah 

organisasi membayar modal yang banyak untuk mendapatkan kesetiaan dari 

pelanggan akan tetapi organisasi tidak memerhatikan motivasi dan pelatihan pada 

pekerja. Padahal jika perusahaan lebih fokus terhadap motivasi karyawan, juga 

dapat mempertahankan karyawan dan mencegah perputaran karyawan pada 

perusahaan. Jadi perusahaan harus lebih memerhatikan dan memberi perhatian 

lebih kepada pekerja terhadap motivasi. Di era globalisasi ini organisasi sedang 

mengalami persaingan yang ketat, apabila organisasi tak dapat memberi motivasi 

dan melatih pekerjanya dengan baik. organisasi tidak akan dapat bersaing dalam 

dunia bisnis. 

Maka dari itu penulis membuat model pada penelitian yang berhubungan 

dengan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja kerja karyawan yaitu sebagai 

berikut. 
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Gambar 2.31 

Analisa Faktor yang Berpengaruh pada Kinerja Karyawan Restoran Cepat Saji 

di Batam 

Sumber : Zameer et al., (2014) 

Dilihat dari model yang ada di atas, maka rumusan dari hipotesis 

permasalahan yaitu sebagai berikut:  

H1 : Gaji mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan 

H2 : Motivasi mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan 

H3 : Pelatihan mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan 

Gaji 

Motivasi  

Pelatihan 

Kinerja Karyawan 
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