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BAB II
KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Model Penelitian Terdahulu

Shahzadi et. al., (2014) melakukan sebuah penelitian mengenai hubungan

antara imbalan intrinsik dan efektivitas pelatihan yang dirasakan karyawan dengan

motivasi karyawan yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Tujuan utama

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi

motivasi pekerja di Pakistan dan mengetahui sejauh mana motivasi mempengaruhi

kinerja karyawan. Penelitian ini mengambil data dari responden yang terdiri dari

160 guru sekolah pemerintah dan swasta dengan menggunakan daftar pertanyaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa signifikan hubungan antara motivasi

kerja dengan kinerja karyawan dan juga menyimpulkan bahwa imbalan intrinsik

memiliki hubungan signifikan dengan kinerja karyawan.

Gambar 2.1
Model Penelitian Dampak Motivasi Karyawan terhadap Kinerja Karyawan

Sumber : Shahzadi et. al., (2014)

Dalam penelitiannya Asim (2013) menjelaskan tentang dampak motivasi

terhadap kinerja karyawan dengan efek dari pelatihan pada karyawan yang

bekerja di Pakistan. Sampel responden penelitian dilakukan terhadap Universitas

di Pakistan sebanyak 118 yang menghasilkan hasil yang signifikan antara

motivasi dengan efek dari pelatihan terhadap kinerja karyawan.
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Gambar 2.2
Model Penelitian Dampak Motivasi terhadap Kinerja Karyawan  dengan Pengaruh

Pelatihan Khusus untuk Sektor Pendidikan di Pakistan

Sumber : Asim (2013)

Idrees et. al., (2015) melakukan penelitian yang berhasil menunjukkan

bahwa gaji, pelatihan, dan motivasi memiliki hubungan yang signifikan positif

dengan kinerja kerja karyawan tapi gaji memiliki hubungan yang lebih kuat

dengan prestasi kerja karyawan. Sampel telah diambil dari 16 Universitas oftwin

di kota Pakistan yaitu Islamabad dan Rawalpindi, ukuran sampel yang diambil

untuk penilitian ini adalah 310. Tujuan dasar dari penelitian ini adalah untuk

mengidentifikasi faktor-faktor penting seperti gaji, pelatihan, dan motivasi pada

prestasi kerja karyawan di sektor pendidikan.

Gambar 2.3
Model Penelitian Pengaruh Gaji, Pelatihan dan Motivasi terhadap Kinerja Kerja

Karyawan

Sumber : Idrees et. al., (2015)

Farooq et. al., (2011) melakukan penelitian mengenai hubungan antara

pelatihan dan feedback pada peningkatan kinerja karyawan. Tujuan dari penelitian

ini adalah untuk menguraikan dampak pelatihan dan feedback pada peningkatan

kinerja karyawan. Penelitian ini menggunakan pelatihan dan feedback atau saran

sebagai independen variabelnya dan kinerja karyawan sebagai dependen variabel.
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Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa Pelatihan dan feedback memiliki

hubungan signifikan terhadap kinerja karyawan.

Gambar 2.4
Model Penelitian Pengaruh Pelatihan dan feedback pada Kinerja Karyawan

Sumber : Farooq et. al., (2011)

Gungor (2011) dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem

aplikasi manajemen penghargaan memiliki hubungan yang signifikan dan positif

dengan kinerja karyawan. Penelitian tersebut mengambil data dari 116 karyawan

Bank di 12 Bank Global. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk meneliti

hubungan antara sistem aplikasi manajemen penghargaan dan kinerja karyawan

terhadap karyawan Bank di Bank Global Istanbul.

Gambar 2.5
Model Penelitian Hubungan antara Sistem Manajemen Reward dan Kinerja

Karyawan Dengan Peran Mediasi Motivasi

Sumber : Gungor (2011)

Hafeez et. al., (2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa karyawan

adalah aset utama setiap organisasi. Pencapaian industri tergantung pada kinerja

karyawan. Oleh karena itu, manajemen atas harus tahu pentingnya pelatihan untuk

meningkatkan kinerja karyawan dan juga tempat mereka untuk mendapatkan

tantangan dari lingkungan bisnis yang kompetitif saat ini. Penelitian ini juga

bertujuan untuk melihat dampak pelatihan terhadap kinerja karyawan di Industri

Farmasi di Karachi Pakistan, di mana pelatihan dianggap sebagai independen
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sedangkan variabel dependennya adalah kinerja karyawan. Empat perusahaan

farmasi yang dipilih sebagai responden. Sebuah survei dari 356 karyawan melalui

diadministrasikan diri kuesioner dengan bantuan teknik random sampling

dilakukan dengan tingkat respon dari 96%. Penilitiian menunjukkan hubungan

yang signifikan antara keduanya dan hasilnya menunjukkan bahwa semakin

banyak karyawan mendapat pelatihan, semakin efisien peningkatan kinerjanya.

Gambar 2.6
Model Penelitian Dampak Pelatihan Karyawan terhadap Kinerja

di Perusahaan Farmasi di Karachi, Pakistan

Sumber : Hafeez et. al., (2015)

Hameed et. al., (2011) melakukan penelitian mengenai karyawan

merupakan elemen kunci dari organisasi. Keberhasilan atau kegagalan organisasi

tergantung pada kinerja karyawan. Penelitian ini menganalisis kerangka teori &

model yang terkait dengan pengembangan karyawan dan pengaruhnya terhadap

kinerja karyawan. Pembahasan lebih lanjut mengembangkan model yang

menjelaskan hubungan antara variabel independen pengembangan karyawan

(pembelajaran karyawan, pertumbuhan keterampilan, mandiri diarahkan, sikap

karyawan) dan variabel dependen kinerja karyawan. Penelitian ini menunjukkan
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bahwa pengembangan karyawan termasuk pelatihan memiliki hubungan yang

signifikan terhadap kinnerja karyawan.

Gambar 2.7
Model Penelitian Pengembangan Karyawan dan Pengaruhnya terhadap Kinerja

Karyawan

Sumber : Hameed et, al., (2011)

Sulthana et. al., (2012) melakukan penelitian yang berhasil menunjukkan

bahwa setiap organisasi yang ingin berhasil dalam mencapai tujuan program

pelatihan, desain dan implementasi harus direncanakan secara sistematis dan

disesuaikan terhadap peningkatan kinerja dan produktivitas. Studi ini

menyimpulkan bahwa jika organisasi berinvestasi dalam pelatihan karyawan

maka itu dapat meningkatkan kinerja karyawan serta kompetensi dan

keterampilan. Selain itu, pelatihan dipandang sebagai alat yang berguna untuk

mengatasi perubahan didukung oleh inovasi teknologi, persaingan pasar,

penataan organisasi dan yang paling penting itu memainkan peran kunci untuk

meningkatkan kinerja karyawan. Untuk penelitian ini 360, kuesioner telah

didistribusikan di antara karyawan lima perusahaan telekomunikasi. Dan

penelitian ini menyimpulkan bahwa pelatihan memiliki pengaruh signifikan

terhadap kinerja karyawan.
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Gambar 2.8
Model Penelitian Dampak Pelatihan terhadap Kinerja Karyawan di Pakistan

Sumber : Sulthana et. al., (2012)

Sajuyigbe et. al., (2013) melakukan penelitian mengenai dampak dari

reward kinerja karyawan dengan referensi khusus untuk perusahaan manufaktur

yang dipilih di Ibadan, Oyo State, Nigeria. Responden dikumpulkan dari data

seratus 100 peserta. Atas dasar temuan, dapat disimpulkan bahwa dimensi

imbalan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.

Gambar 2.9
Model Penelitian Dampak Reward terhadap Kinerja Karyawan di Ibadan, Oyo

Negara, Nigeria

Sumber : Sajuyigbe et, al., (2013)

Omollo (2015) dalam penelitiannya berusaha untuk menilai bahwa

motivasi memiliki efek pada pekerjaan pekerja dari Bank Komersial Kenya di

Migori County. Penelitian ini juga difokuskan pada faktor-faktor demotivasi

seperti penundaan promosi, tidak ada kemajuan karir yang jelas, beban tidak

masuk akal, jam kerja yang panjang dan kurangnya apresiasi dari manajer.
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Penelitian ini memakai Imbalan moneter, Imbalan, Pelatihan, Job Enrichment,

Team Building sebagai independen variabel sedangkan dependen variabelnya

yaitu kinerja karyawan.

Gambar 2.10
Model Penelitian Pengaruh motivasi terhadap Kinerja Karyawan Bank Komersial

di Kenya

Sumber : Omollo (2015)

Gohari et. al., (2013) melakukan penelitian tentang hubungan antara

penghargaan dan kinerja karyawan. Penelitian ini meliputi dua tujuan: pertama,

mengevaluasi pengaruh unsur-unsur demografi (usia, jenis kelamin, status

perkawinan, posisi pekerjaan, pengalaman kerja dan tingkat pendidikan), dan

kedua, menilai dampak dari unsur-unsur reward (baik ekstrinsik dan intrinsik) di

kinerja karyawan. Responden dari penelitian ini yaitu dua organisasi pariwisata di

Malaysa. Secara keseluruhan, berdasarkan hasil yang diperoleh, pertama

hubungan antara demografi dan manfaat unsur yang diselidiki. Dari hasil tersebut,

dapat disimpulkan bahwa untuk kategori yang berbeda dari jenis kelamin, usia,

pengalaman kerja, posisi pekerjaan, status perkawinan dan pendidikan karyawan,

tidak ada perbedaan antara penampilan mereka. Oleh karena itu, unsur-unsur

demografi membawa dalam penelitian ini tidak memiliki hubungan apapun

dengan kinerja dan pada kenyataannya, mereka tidak mengubah tingkat kinerja

secara signifikan.
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Gambar 2.11
Model Penelitian Hubungan Antara Penghargaan Dan Kinerja Karyawan

Sumber : Gohari et. al., (2013)

Elnaga et. al., (2013) dalam penelitiannya berfokus pada peran pelatihan

dalam meningkatkan kinerja karyawan. Pelatihan memainkan peran penting dalam

membangun kompetensi baru karyawan serta untuk melakukan pekerjaan

karyawan agar berjalan secara efektif. Hal ini juga untuk mempersiapkan

karyawan dengan kemampuan penuh dan membantu untuk mengatasi kekurangan

dalam area pekerjaan yang terkait. Penelitian ini menegaskan bahwa pelatihan

memiliki dampak signifikan pada kinerja karyawan. Penelitian ini mengambil

program pelatihan yang efektif sebegai independen variabelnya dan kinerja

karyawan sebagai dependen variabel.

Gambar 2.12
Model Penelitian Pengaruh Pelatihan terhadap Kinerja Karyawan

Sumber : Elnaga et. al., (2013)

Edirisooriya (2014) melakukan penelitian mengenai hubungan antara

imbalan ekstrinsik, imbalan intrinsik, dan kinerja karyawan di Electrico. Tujuan

dari penelitian ini adalah menggambarkan sejauh mana imbalan berdampak pada

kinerja karyawan dalam organisasi sektor publik di Sri Lanka. Hasil penelitian
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menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan antara imbalan ektrinsik, imbalan

intrinsik dan kinerja karyawan.

Gambar 2.13
Model Penelitian Dampak Imbalan Terhadap Kinerja Karyawan:

Dengan Referensi Khusus untuk Electrico.

Sumber : Edirisooriya (2014)

Ahmad et. al., (2014) melakukan penelitian mengenai dampak pelatihan

dan pengembangan karyawan pada karyawan di sektor perbankan yang berbeda

sektor Punjab Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak

pelatihan karyawan dan pengembangan kinerja karyawan. Hasilnya menunjukkan

bahwa hubungan signifikan positif antara pelatihan, pengembangan, dan kinerja

karyawan. Populasi statistik dari penelitian ini adalah sektor perbankan Punjab

Utara yang mencakup 100 karyawan dari 11 bank dan data di kumpulkan melalui

kuesioner.

Gambar 2.14
Model Penelitian Dampak Pelatihan Dan Pembangunan pada Kinerja Karyawan

Sumber : Ahmad et. al., (2014)

Amin et. al., (2013) melakukan sebuah penelitian mengenai dampak

pelatihan karyawan terhadap kinerja pekerjaan di sektor pendidikan Pakistan.
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Penelitian ini dilakukan di sektor pendidikan di Pakistan. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa variabel independen termasuk manfaat pelatihan,

pengembangan, pelatihan tepat waktu, kebijakan organisasi dan pekerjaan, dan

pelatihan kerja dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap kinerja sebagai

variabel dependen di PT sektor pendidikan di Pakistan.

Gambar 2.15
Model Penelitian Dampak Pelatihan Karyawan terhadap Kinerja Pekerjaan

di Sektor Pendidikan Pakistan

Sumber : Amin et. al., (2013)

Iqbal et. al., (2014) melakukan penelitian dampak pelatihan terhadap

kinerja pegawai di konteks sektor telekomunikasi D. G. Khan, Pakistan. Makalah

ini membahas hubungan anatara pelatihan dan dampaknya terhadap kinerja

karyawan dalam konteks Sektor Telekomunikasi D. G. Khan Pakistan. Ada tiga

hipotesis dan tiga tujuan penelitian ini dengan menggunakan kuesioner 150

karyawan. Variabel bebas dari penelitian ini adalah pelatihan dan variabel terikat

adalah kinerja karyawan. Pelatihan variabel independen memiliki dua determinan

gaji dan keterlibatan kerja. Hasil menunjukkan hubungan signifikan antara

pelatihan, gaji, dan keterlibatan kerja dengan kinerja karyawan.
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Gambar 2.16
Model Penelitian Dampak Pelatihan terhadap Kinerja Pegawai di

Konteks Sektor Telekomunikasi D. G. Khan,
(Pakistan)

Sumber : Iqbal et. al., (2014)

Mozael (2015) melakukan sebuah penelitian mengenai dampak program

pelatihan dan pengembangan terhadap kinerja karyawan. Tujuan penelitian ini

adalah untuk membahas metode pelatihan untuk memaksimalkan kinerja

karyawan. Variabel independen dari penelitian ini adalah pelatihan dan

pengembangan, sedangkan variabel dependennya adalah kinerja karyawan. Hasil

dari penelitian ini adalah signifikan bahwa pelatihan dan pengembangan

berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

Gambar 2.17
Model Penelitian Dampak Program Pelatihan Dan Pengembangan terhadap

Kinerja Karyawan

Sumber : Mozael (2015)

Kazaan et, al., (2013) melakukan sebuah penelitian mengenai pengukuran

kinerja karyawan: aplikasi bank negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengukur kinerja karyawan di fasilitas pelayanan. Penelitian ini menunjukkan

gaji, hubungan kerja, kepuasan kerja, promosi dan titel tidak berdampak pada

kinerja karyawan namun kepemilikan institusi dan motivasi berpengaruh terhadap
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kinerja karyawan. Lingkungan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap

kinerja karyawan.

Gambar 2.18
Model Penelitian Pengukuran Kinerja Karyawan

Sumber : Kazan et, al., (2013)

Athar et, al., (2015) melakukan sebuah penelitian mengenai dampak

pelatihan kinerja pegawai (sektor perbankan Karachi). Tujuan dari penelitian ini

adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelatihan di bank-

bank di Karachi dan bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. Temuan

pelatihan menunjukkan bahwa faktor-faktor pelatihan berdampak signifikan

terhadap kinerja pegawai bank di Karachi.

Gambar 2.19
Model Penelitian Dampak Pelatihan Kinerja Pegawai

(Sektor Perbankan Karachi)

Sumber : Athar et, al., (2015)
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Shahzad et, al., (2014) melakukan sebuah penelitian berjudul Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan: Studi Kasus Lsm Lokal Di Kota

Peshawar. Penelitian ini difokuskan untuk mempelajari faktor-faktor yang

berkontribusi terhadap kinerja karyawan. Kinerja karyawan merupakan salah satu

faktor yang paling signifikan bagi pertumbuhan dan kesuksesan setiap organisasi.

Temuan penelitian ini menemukan bahwa keamanan kerja, hubungan dengan

rekan kerja, hubungan dengan supervisor, kondisi kerja dan pemberdayaan

karyawan ternyata berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.

Gambar 2.20
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan: Studi Kasus Di Kota

Peshawar

Sumber : Shahzad et, al., (2014)

Naharuddin dan Sadegi (2013) melakukan penelitian berjudul Faktor

Lingkungan Tempat Kerja yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan: Studi Kasus

Miyazu Malaysia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor

lingkungan tempat kerja terhadap kinerja karyawan. Data dikumpulkan melalui

metode survey, dengan total 139 karyawan atau responden. Penelitian ini

menunjukkan bahwa dukungan pengawas yang tidak signifikan terhadap
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karyawan. Sementara itu, bantuan pekerjaan dan lingkunagan tempat kerja fisik

memiliki hubungan signifikan terhadap kinerja karyawan.

Gambar 2.21
Faktor Lingkungan Tempat Kerja yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan: Studi

Kasus Miyazu Malaysia

Sumber : Naharuddin dan Sadegi (2013)

Al-omari dan Okasheh (2017) melakukan penelitian yang berjudul

Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pekerjaan: Studi Kasus Perusahaan

Teknik di Yordania. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh

lingkungan kerja terhadap kinerja kerja. Sebuah perusahaan teknik diambil

sebagai studi kasus dengan ukuran sampel 85 karyawan. Penelitian ini

menunjukkan bahwa lingkungan kerja memiliki hubungan yang signifikan positif

terhadap kinerja karyawan.

Gambar 2.22
Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pekerjaan: Studi Kasus Perusahaan Teknik di

Yordania

Sumber : Al-omari dan Okasheh (2017)

Mathew dan Khann (2016) melakukan penelitian yang berjudul dampak

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di sektor manufaktor di India. Tujuan
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dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang dapat

mempengaruhi kinerja karyawan pada sektor manufaktur di India. Hasil penelitian

ini menunjukkan lingkungan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

kinerja karyawan.

Gambar 2.23
Dampak Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Sektor Manufaktor Di

India

Sumber : Mathew dan Khann (2016)

2.2 Definisi Variabel Dependen

2.2.1 Definisi Kinerja Karyawan

Kinerja karyawan merupakan hal yang bersifat individual, karena setiap

karyawan mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda dalam

mengerjakaan tugasnya. Kinerja atau performance merupakan sebuah gambaran

pencapaian suatu program kegiatan yang telah terwujud sesuai dengan tujuan dan

visi misi organisasi melalui perencanaan strategi organisasi. Shahzadi et. al.,

(2014) menjelaskan bahwa kinerja karyawan atau employe performance mengacu

pada pengaruh penghargaan dan efektifitas pelatihan yang dirasakan karyawan

merupakan faktor yang mempengaruhi motivasi karyawan dan juga berpengaruh

terhadap hasil kinerja karyawan. Menurutnya motivasi dapat memberikan

pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawan di sebuah organisasi.
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2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Hubungan antara Motivasi terhadap Kinerja Karyawan

Kinerja karyawan sebenarnya dipengaruhi oleh motivasi karena jika

karyawan termotivasi maka mereka akan melakukan pekerjaan dengan usaha yang

lebih baik dan itu akan mendorong peningkatan kinerja karyawan (Shafigi 2013).

Menurut Idrees et. al., (2015), motivasi adalah kemauan untuk melakukan

beberapa tugas dengan lebih baik, kunci manajemen adalah agar karyawan tetap

termotivasi melalui pemenuhan kebutuhan mereka. Motivasi sangat diperlukan

dalam suatu organisasi atau perusahaan, karena motivasi merupakan salah satu

aspek terpenting yang diperlukan karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Jika

karyawan diberi motivasi, maka karyawan itu juga akan merasa termotivasi untuk

meningkatkan kinerja dan memberikan hasil kerja yang terbaik untuk dirinya

maupun perusahaan.

2.3.2 Hubungan antara Penghargaan terhadap Kinerja Karyawan

Organisasi perlu sesuatu untuk menjaga agar pekerjanya terus bekerja

yaitu dengan perasaan individu akan kemampuan pribadi sebagai akibat

pencapaian pekerjaan dengan baik seperti pemberian pujian atau promosi.

Penghargaan atau imbalan instrinsik pada dasarnya dengan kepuasan karyawan

terhadap pekerjaannya. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa penghargaan

penting untuk mengubah dari karyawan yang tidak puas menjadi puas, jika

karyawan puas maka mereka akan melakukan tugas dengan lebih baik maka

secara langsung dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan dipengaruhi oleh

penghargaan. Sebuah penelitian menemukan dimana kinerja karyawan secara

langsung dipengaruhi oleh penghargaan. Karena saat penghargaan diberikan
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kepada karyawan maka mereka akan merasa puas dan melakukan lebih banyak

pekerjaan untuk mendapat apresiasi (Edirisooriya, 2014).

2.3.3 Hubungan antara Pelatihan terhadap Kinerja Karyawan.

Dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif

manajemen organisasi membutuhkan pelatihan kepada anggotanya. Sebuah

penelitian menunjukkan bahwa pelatihan merupakan salah satu aspek paling

penting dalam aplikasi HR yang secara langsung mempengaruhi kinerja

karyawan. Pelatihan meningkatkan kemampuan bekerja dalam jenis karyawan

apapun, bahkan pada karyawan yang tidak professional dan baru. Ini mendorong

kemampuan para professional ke tahap yang lebih tinggi dari tempat mereka

sekarang (Farooq et. al., 2011), menurut Idrees et. al., (2015), pelatihan sangat

penting untuk membuat karyawan mengerti apa yang dibutuhkan dari mereka dan

apa yang seharusnya dikerjakan agar pekerjaan bisa terselesaikan dengan baik dan

sesuai dengan yang di harapkan.

2.3.4 Hubungan antara Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan

Dalam kondisi yang menguntungkan karyawan cendurung untuk berbagi

pengalaman karyawan dan mengekspresikan sikap karyawan yang sebenarnya.

Teori yang paling sering didengar adalah ketika lingkungan kerja nyaman dan

cocok untuk karyawan maka mereka akan menunjukkan kinerja yang lebih baik

didukung dengan fasilitas yang memadai. Karyawan akan merasa nyaman, senang

dalam melaksanakan tugasnya, dan termotivasi dalam melakukan pekerjaan, dan

itu menyebabkan peningkatan output karyawan yang sesuai dan peningkatan

produktivitas karyawan (Kazan et, al., 2013). Dengan lingkungan kerja yang

merasa nyaman maka karyawan akan ikut termotivasi untuk melakukan
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pekerjaannya (Mathew dan Khann 2015). Menurut Naharuddin dan Sadegi (2013)

lingkungan kerja sangat diperlu diperhatikan karena lingkungan kerja sangat

mempengaruhi karyawan dalam melakukan pekerjaannya.

2.4 Model Penelitian dan Rumusan Hipotesis

Penelitian ini menguji pengaruh variabel independen yaitu motivasi,

penghargaan, pelatihan, dan lingkungan kerja terhadap dependen variabel yaitu

kinerja karyawan. Variabel-variabel tersebut dianggap penting karena banyak

penelitian yang memakai variabel-variabel tersebut. Dan selain itu variabel-

variabel tersebut juga ada kaitannya dengan kinerja karyawan.

Gambar 2.24
Model Penelitian Pengaruh Motivasi, Penghargaan, Pelatihan, dan Lingkungan

Kerja terhadap Kinerja Karyawan Hotel Berbintang 4

Sumber: Shahzadi et, al., (2014) dan Kazan et, al., (2013)

Berdasarkan pada model penelitian diatas, maka perumusan hipotesis

untuk penelitian ini sebagai berikut :

H1 : Motivasi berpengaruh secara signifikan positif terhadap kinerja karyawan.

H2 : Penghargaan bepengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan.

H3 : Pelatihan berpengaruh secara signifikan positif terhadap kinerja karyawan.

H4 : lingkungan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan.
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