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 BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

2.1  Model-model Penelitan 

Melalui penelitian dari Kyalo (2015), Tujuan penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui efek kinerja karyawan terhadap keragaman pekerja dengan 

suatu pengkuan dari organisasi, yang menjadi pilihan untuk memberikan layana 

pelanggan dan mempertahankan keunggulan dalam kompetitif. Dalam tujuan 

utama penelitian ini dilakukan dikarenakan peneliti ingin mengetahui keragaman 

dalam industri perbankan di Kenya. Dalam penelitian ini juga dapat mengetahui 

latar belakang pendidikan, etnis, jenis kelamin, dan usia, untuk melihat bagaimana 

hasil dari hasil kinerja pekerja dengan aspek yang terdapat diatas pembahasan, 

disektor industri bank di negara Kenya. Jenis rangkai penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini. Mengambil populasi atau sempel pada posisi manajer tingkat 

menengah yang bekerja di industri perbankan komersial di Kenya. Penelitian yang 

dilakukan mengambil sampel dalam sistem acak, sekitar 30% bank yang umum 

dan tingkat manager yang di ambil sebanyak 221 sampel. 

Dalam penelitian yang dilakukan, hasil dari penelitian dapat mengambil 

hasil yang positif antara pendidikan dan hasil kinerja karyawan di industri 

perbankan di kota Kenya. Dalam penelitian ini juga berisi tingkat pendidikan, 

pelatiahan yang di pelajari, dan keahlian yang dapat menciptakan hasil kinerja 

yang baik.  

Dalam hasil yang dilakukan juga memiliki hasil yang memiliki tingkat 

positif pada etnis terhadap kinerja karyawan di perbankan di kota Kenya. Dalam 

penelitian yang dilakukan tingkat kelompok yang memiliki anggota kelompok 
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etnis yang sama memiliki tingkat kerja yang rendah, tingkat komitmen yang 

rendah, permasalahan, dan melakukan diskriminasi pada yang lain. Dalam 

penelitian ini dapat di lihat berbedaan budaya, adat, kuantiti, dan bahasa, dapat 

mempengaruhi tingkat kinerja di sektor industri perbankan. 

Dalam kegiatan ini, tingkat positif antara perbedaan jenis kelamin juga 

memiliki tingkat positif dalam industri perbankan di kota Kenya. Dalam penelitian 

yang dilakukan keseimbangan dalam perbedaan wanita dan pria terdapat berdaan 

yang memiliki tingkat tinggi. Dalam merekrut pekerja baru dan kenaikan jabatan. 

Dalam penelitian ini terdapat pada pertumbuhan keluar masuknya pekerja baru 

dalam industri perbankan di kota Kenya. 

Penelitian terakhir yaitu, terdapat tingkat negatif yang rendah dan tidak 

ada hasil signifikan dalam hubungan antara usia pada hasil kinerja karyawan di 

industri perbankan. Dalam penelitian yang dilakukan terhadapat kelompok usia 

yang mempengaruhi hasil kinerja karyawan. Dalam generasi anak muda lebih 

melihat pada kepuasan diri. Sedangkan pada usia yang lebih matang lebih melihat 

pengalaman dan proses dalam memecahkan masalah dalam kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desminar, Analisis Pengaruh Keragaman Terhadap Kinerja Karyawan Di Sekolah Musik Modern Di Kota Batam 
UIB Repository ©2018



14 
 

 
 

Gambar 2.1  

Effect Of Diversity In Workplace On Employee Performance In The Banking 

Industry In Kenya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

      Sumber : Kyalo (2015) 

Gberevbie et al., (2014), Menjelaskan bagaimana diskriminasi yang terjadi 

pada setiap wanita untuk menghasilkan kinerja yang baik di Universitas Lagon 

State yang terletak di Nigeria. 
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Gambar 2.2  

An Empirical Study of Gender Discrimination and Employee Performance 

among Academic Staff of Government Universities in Lagos State, Nigeria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Sumber : Gberevbie et al., (2014) 

 

Melalui hasil penelitian dari Mwatumwa et al., (2016), bahwa keragaman 

dapat menghasilkan respon positif dan negatif oleh pekerja, tergantung bagaimana 

stategi perusahaan tempat bekerja, kultur atau peran SDM, dalam kinerja pekerja 

tersebut. 

Gambar 2.3  

Effect of Workforce Diversity on Employee Work Performance: A Study of 

the County Government of Mombasa 

 

 

 

 

            Sumber : Mwatumwa et al., (2016) 
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Hameed (2011), Bagaimana seorang pekerja dapat bertahan dari proses 

diskriminasi antara pria maupun wanita untuk dapat menghasilkan kinerja atau 

produktifitas pekerja, 

Gambar 2.4  

Gender Discrimination & Its Effect On Employee 

Performance/Productivity 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hameed (2011) 

Kunze et al., (2011), Tujuan untuk melakukan penelitian ini, dikarenakan 

sang penulis ingin melihat bagaimana hubungan antara perbedaan usia and kinerja 

perusahaan dari beberapa mediasi potensial untuk hubungan ini. 

Gambar 2.5 

Age Diversity, Age Discrimination Climate and Performance 

Consequences - A Cross Organizational Study 

 

 

 

 

Sumber : Kunze et al., (2011) 

Advani (2016), Peran sebuah konflik dapat menyebabkan yang tidak dapat 

diatur dan destruktif yang dapat menyebabkan efek yang tidak baik disuatu 
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kelompok orang dalam suatu organisasi antarpribadi dengan pengaruh besar dan 

dapt menyebabkan ketidak inginan kelompok dalam menyampaikan ide, 

informasi, dan komunikasi. 

Gambar 2.6 

Workplace Conflict, Gender Discrimination, Interpersonal 

Communication and Their Impact on Employees Performance 

 

 

 

 

 

Sumber : Advani (2016) 

Gellert dan Schalk (2011), Efek dari usia sangat berperan penting dalam 

tim menegemen dan sumber daya manusia dengan kebijakan dalam suatu 

kelompok tim untuk menghadapi usia ketenagakerjaan. 

Gambar 2.7 

The Influence of Age on Perceptions of Relationship Quality and 

Performance in Care Service Work Teams. 

 

 

 

 

 

Sumber : Gellert dan Schalk (2011) 

Khalid (2014), Pakistan adalah negara yang sangat mengutamakan 

diskriminasi terhadap diskriminasi dalam perbedaan jenis kelamin, tetapi dari 
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hasil yang diteliti, dengan data yang kami miliki dari komunitas pendidikan 

dengan perbedaan persepsi terhadap wanita, wanita juga memiliki hasil kinerja 

yang bagus seperti pria. 

Gambar 2.8 

Outcomes of Gender Discrimination, A Study of Female Workers in 

Banking Sector of Pakistan 

 

 

 

 

 

Sumber : Khalid (2014). 

Munjuri (2012), Dalam penelitian ini terdapat stategi yang 

mengungkapkan suatu keseimbangan terhadap pengarahan suatu kelompok kecil, 

pelatihan keragaman dan keseimbangan terhadap kesempatan untuk semua 

karyawan. Hal tersebut adalah suatu kebaikan didalam sektor bank, dan 

terciptanya kesadaran dalam sosial. 

Gambar 2.9 

Workforce Diversity Management and Employee Performance in The 

Banking Sector in Kenya. 

 

 

 

Sumber : Munjuri (2012). 
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dari Pakistan dan melihat bagaimana faktor etika untuk berkontribusi dalam hal 

ini.  

Gambar 2.10 

Ethical Behavior and Employees Job Performance in Education Sector of 

Pakistan 

 

 

 

 

Sumber : Saeed (2013). 

Hussain et al., (2012), dalam penelitian ini menjelaskan bahwa di zaman 

ini tingkat pengembangan dalam karyawan semakin rendah dan tidak sebagus 

dulu. Dalam kasus ini buruknya pengembangan karyawan menyebabkan buruknya 

hasil kinerja seorang karyawan dalam hasil penelitian ini akan dilihat beberapa 

faktor dalam pengembangan karyawan dengan perbedaaan jenis kelamin yang 

menyebabkan tingkat kinerja karyawan. Dalam penelitian ini hasil di ambil 

melalui pembagian kuesioner. Responden diambil melalui bank di Pakistan. 

Dalam penenlitian ini terdapat hasil yang positif antara pengembangan terhadap 

kinerja. Sedangkan perbedaan jenis kelamin tidak terdapat hasil yang signifikan 

terhadap hasil kinerja dalam wanita dan pria, dalam 35% level yang pasti. 

Gambar 2.11 

Factors Affecting the Job Performance: In case of Pakistani Banking 

Sector 

  

 

Sumber : Hussain et al. (2012). 
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Melalui jurnal peneliti Joseph (2014), sebagai keragaman dalam perbedaan 

usia telah menjadi identitas dalam stategi pesain dalam organisasi. Negara 

Singapura adalah negara yang menjadi pesain dalam seluruh global, perusahaan 

akan menghargai penerapan usia dalam organisasi mereka jika berdampak positif 

pada hasil kinerja mereka. Tetapi, disisi lain masih ada yang memberikan 

pernyataan negatif terhadap kinerja mereka. Penelitian yang dilakukan 

menjelaskan bahwa usia tidak berdampak signifikan terhadap kinerja karyawan. 

 Gambar 2.12 

 Age Diversity and its Impact on Employee 

Performance in Singapore 

  

 

Sumber : Joseph (2014). 

Melalui penelitian Pakasi (2016). Karyawan menjadi peran penting dalam 

perusahaan keberhasilan suatu perusahaan berasal dari peran atau hasil kinerja 

mereka diperusahaan, salah satu hal yang dapat memperburuk kinerja mereka 

adalah diskriminasi dalam perusahaan. Diskriminasi dapat terjadi sebagai 

diskriminasi perbedaan jenis kelamin. Tujuan dalam penelitian ini bertujuan untuk 

melihat hubungan dalam diskriminasi perbedaan jenis kelamin. 

Gambar 2.13 

Analising The Relationship Between Gender 

Discrimination And Employee Performance At PT.Hasjrat Abadi Sudirman Manado 

 

 

Sumber : Pakasi (2016) 
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Ali (2014), penelitian yang dilakukan ini memperjelas dalam pengertian 

bagaimana usia dan jenis kelamin berperan dalam kegiatan kinerja karyawan, dan 

pengembalian aset. Dalam hal ini, terdapat tingkat rendah didalam perbedaan usia 

terhadap produktifitas karyawan, dan memiliki tingkat yang tinggi terhadap 

perbedaan jenis kelamin.  

Gambar 2.14 

Board Age And Gender Diversity: A Test Of Competing Linear And Curvilinear 

Predictions 

 

 

 

Sumber : Ali (2014) 

Kotur (2014), Pendidikan dan pengalaman dalam bekerja memiliki 

pengaruh dalam kinerja karyawan, dalam perbedaan dua faktor tersebut, dapat 

menghasilkan kinerja karyawan dalam bekerja. Dalam penelitian ini, terdapat 

peningkatan dalam pengalaman bekerja terhadap kinerja karyawan. Tetapi, dalam 

pendidikan terdapat keterbalikan.  

Gambar 2.15 

 Education and Work-Experience - Influence on the Performance 

 

 

 

 Sumber : Kotur (2014) 
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2.2  Definisi Variabel Dependen 

 Pengertian kinerja menurut Nurlaila (2010) Menyatakan bahwa hasil atau 

keluaran dari suatu proses berdasarkan pendekatan dalam perilaku manajemen. 

Dalam pendekatan ini, kinerja merupakan kuantitas dan juga kualitas yang 

dihasilkan oleh seseorang yang melakukan pekerjaan. 

 Dalam penelitian ini yang dilakukan, keterikat kinerja dalam pekerja 

terjadi karena adanya tingkat variabel yang ada dalam penelitian. Dapat kita 

ketahui di dunia kerja yang terus berkembang perusahaan terus melihat bagaimana 

pekerja dapat menciptakan sesuatu yang penting terhadap perusahaan, sehingga 

perusahaan terus mempertahan atau memberikan peluang pada pengembangan 

karyawan tersebut. Dari proses kinerja yang dilakukan perusahaan akan 

memberikan peningkatan keahlian pada pekerja yang membutuhkan dari posisi 

atau tuntutan saat bekerja di perusahaan itu. Dengan memberikan kesempatan 

dalam pelatihan, dan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dilaur dengan 

membiayai tetapi memiliki ikatan dalam bekerja diperusahaan tersebut dalam 

periode kebijakan dari perusahaan yang memberikan kesempatan pada pekerja 

tersebut. 

 Banyak perusahaan yang terus memberikan beasiswa kepada mahasiswa-

mahasiswi agar biaya pendidikan yang mereka berikan pada orang tersebut dapat 

membuat mereka bekerja dan mendapatkan prestasi yang baik. Sehingga memiliki 

latar belakang pendidikan yang baik dan membuat perusahaan dapat memiliki 

karyawan yang berprestasi baik diperusahaan mereka. Dengan usia karyawan 

yang masih mudah dan berlum memiliki pengalam dalam bekerja dapat membuat 
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perusahaan lebih mudah dalam memberiakan pengetahuan yang lebih baik dan 

cepat pada murid prestasi tersebut.  

Hasil kinerja tidak bisa diciptakan sendiri jika tidak memiliki faktor-faktor 

yang membuat dia didapatkan. Dengan adanya faktor-faktor pendukung dapat 

membuat hasil kinerja perusahaan lebih baik dari sebelumnya. 

 

2.3  Hubungan antara Variabel 

2.3.1  Hubungan Antara Variabel Latar Belakang Pendidikan terhadap 

kinerja karyawan 

Menurut Hoff (2014), kebanyakan perusahaan menolak untuk 

memperkerjakan pekerja yang masih melatih diri, pengalaman, atau pun 

pendidikan, dinilai tidak memadai. Menurut beberapa pakar yang menyatakan 

bahwa pendidikan merupakan suatu jalan kehidupan yang harus diperoleh oleh 

setiap orang mulai dari lahir hingga usia mapan. Yang bertujuan untuk melakukan 

pembagian ilmu kepada orang yang membutuhkan dan dibutuhkan. Proses 

pendidikan sangat penting dalam proses berkembangnya suatu negara. Kebanyak 

negara maju memiliki nilai pendidikan yang amat tinggi dan tingkat kepedulian 

pemerintah terhadap pendidikan dinegara tersebut juga tinggi. Karena mereka tau 

pendidikan kepada setiap anak wajib diberikan dengan baik dan tepat. Agar dapat 

menjadi penerus bangsa dan negara. Dapat kita ketahui pendidikan yang tidak 

baik dapat menciptakan generasi yang buruk , dari cara seseorang berbicara dapat 

kita ketahui seberapa banyak pendidikan yang telah dia pe;ajari dalam 

kehidupannya. Seperti yang ada didalam forum ekonomi negara/ WEF.  
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Negara maju seperti Eropa menjadi negara terbaik dalam tingkat 

pendidikan di dunia. Contohnya seperti Denmark, terdapat dilokasi benua Eropa 

yang telah memberikan ilmu dengan jumlah terbanyak. Dan subsidusi dari 

pemerintah terhadap pendidikan mencapai sebanyak 7.9 persen. Selanjutnya 

Negara Belgia, Negara yang terkenal akan coklat dengan kualitas terbaik. Juga 

menjanjikan para penduduknya yang telah menyelesaikan tingkat pendidikan 

sampai perguruan tinggi dapat mendapatkan pekerjaan yang layak. Dapat 

dipikirkan tingkat pengangguran di Negara ini hanya 3 persen untuk yang telah 

menyelesaikan tingkat pendidikan perguruan tinggi. Ada lagi Negara yang 

terkenal dengan keju dan jam dengan kualitas terbaik didunia. Pemerintah di 

Negara ini akan memberikan  subsidi kepada seluruh mahasiswa yang rela untuk 

sekolah di Negara ini. Selanjutnya, ada Negara Belanda, ada banyak penduduk di 

Negara ini yang berusia 25-64 tahun masih kuliah dan memiliki semangat belajar 

yang tinggi. Sehingga, jika kita berencana kuliah ke Negara Belanda kita akan 

memerhatikan para mahasiswanya ada yang telah berusia senja atau separuh baya. 

Yang paling terkenal dan dapat diakui oleh seluruh dunia melalui pendidikan yang 

terbaik adalah Negara Finlandia. Seperti yang sudah diketahui dinegara ini 

memang telah terkenal dengan sistem pembelajaran yang baik dan keunikannya. 

Sistem pembelajaran di Finlandia dengan cara melatih anak-anak dari usia kecil 

untuk tekun dan fokus pada bakat yang sudah mereka miliki sejak SD, dalam hal 

ini sistem pembelajaran di Negara ini akan memberikan pilihan kepada 

anak/murid untuk masuk atau tidak pada mata pejaran mereka.  

Di Negara Finlandia, mereka tidak perlu masuk ke pembelajaran yang 

tidak mereka minati. Dan mereka dapat masuk ke dalam kelas yang mereka 
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minati. Dapat kita lihat dari pendidikan yang baik di Negara tersebut dapat 

membuat Negara itu sendiri menjadi Negara yang maju, dari tingkat pendidikan 

yang baik para anak-anak akan tumbuh sesuai dengan keterampilan yang sudah 

mereka ada sejak kecil. Jika dari kecil dapat diasah dan di kembangi, maka saat 

dewasa dalam hal pencarian kerja mereka akan memeberikan perusahaan untuk 

lebih maju dan berkembang. Sehingga, tingkat kinerja dari pekerja tersebut akan 

baik dan membuahkan keuntungan kepada perusahaan tempat dia bekerja. Dalam 

arti, perusahaan akan lebih kritikal dalam memilih pekerja dari latar belakang 

pendidikan yang ditempui oleh pekerja pada saat itu (Sumber : 

http://warungkopi.okezone.com). 

2.3.2  Hubungan Antara Variabel Etnis terhadap kinerja karyawan  

Melalui artikel yang ada di pressreader.com, Seperti yang kita ketahui 

Indonesia memiliki banyak pulau dan suku ataupun ras berbeda-beda. Terdapat 

sebanyak 1,340 suku dari berbagai pulau dan sebanyak 300an kelompok. Menurut 

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), etnis memiliki pengertian kumpulan dari 

berbagai kelompok masyarakat yang didasari melalui kepercayaan yang dianut, 

suatu nilai masyarakat, kebiasaan, norma serta aturan yang ada didalam diri yang 

ia miliki. Ada pengertian lain, yaitu suatu kelompok yang memiliki kesamaan 

dalam agama, kepercayaan, ras serta nilai budaya itu sendiri. Seperti yang kita 

ketahui akhir-akhir ini Indonesia sering terjadi konflik antar perbedaan pendapat 

karena berbedaan budaya. (Sumber : pendidikandankebudayaan.wordpress.com)  

Dari cara berbicara yang berbeda dapat memicu konflik yang membuat 

rekan kerja kita tersinggung. Seperti yang kita ketahui setiap daerah memiliki cara 

berbicara dengan nada yang berbeda dari setiap tempat. Salah satunya di 
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Indonesia bagian Sumatera, kebanyakan penduduknya memiliki suara nada yang 

tinggi dan tegas. Yang berbeda dengan pulau Jawa yang terkenal dengan suara 

lembut gemulai. Yang kadang dapat membuat orang lain salah paham karena nada 

yang tidak enak di dengar, dikarenakan perbedaan kepribadian etnis yang dapat 

memicu konflik dalam lingkungan kerja, dan mengakibatkan kinerja tersebut akan 

menurut karena konflik yang terjadi. Dalam hal ini dapat kita lihat terjadi hasil 

yang siknifikan terhadap perbedaan etnis yang dapat mengembangkan performa 

kerja seorang pekerja di perusaaan tempat dia bekerja, pengembangan 

multikulturan lebih focus pada era 90an, dengan peningkatan kelompok kerja, 

yang dapat meningkatkan kepuasan pekerja dan performa bisnis, dari perbedaan 

ini perusahaan dapat melihat bagaimana hasil yang lebih baik dari pengelompokan 

etnis dengan sudut pandangan yang berbeda terhadap suatu masalah untuk 

menemukan jalan keluar yang dapat meningkatkan performa dalam suatu tim. 

(Sumber : http://stai-siliwangi.ac.id) 

Brodbeck et al., (2010), dalam penelitian ini peneliti menyajikan melalui 

model keragaman bertingkat dalam sistem pembelajaran suatu kelompok kerja 

yang bervariasi secara etnis, dalam model yang dijelaskan membuktikan bahwa 

suatu kelompok menciptakan efek positif ataupun negatif dalam suatu sistem 

pembelajaran individu. Tetapi perbedaan etnis tersebut akan pengaruh pada 

kelompok dan perbedaan etnis terhadap lokal pada tingkat banyaknya kelompok 

tersebut dalam memicu status sosial dari asal usul etnis tersebut. Dalam penelitian 

ini, peneliti melakukan uji terhadap 412 pekerja yang melakukan aktifitas bisnis 

selama 24 minggu di 87 kelompok.   
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2.3.3  Hubungan Antara Variabel Jenis Kelamin terhadap kinerja 

karyawan 

Di zaman yang terus berkembang dan memaksa untuk maju, membuat 

perbedaan cara kerja antara wanita dan pria terlihat jelas. Ada beberapa 

perusahaan yang masih menganggap wanita tidak dapat bekerja dengan kinerja 

yang lebih baik dari pria. Dan ada yang beranggap wanita tidak cocok 

mendapatkan posisi kerja yang tinggi di suatu perusahaan besar, 

Melalui penelitian Nayak (2017), Negara India masih memandang rendah 

wanita dalam sektor bekerja. Tetapi, beberapa tahun terakhir peningkatan 

kesempatan bekerja para wanita di Negara India meningkat beberapa persen dari 

tahun sebelumnya. Sangat dibutuhkan pengetahuan dalam fungsi manajerial 

dengan perbedaan jenis kelamin. Dalam penelitian ini, sempel yang diambil 

sebanyak 1260 responden, dari 60 perusahaan di Negara India. Dalam penelitian 

ini, tercatat 30 senior manager eksekutif yang langsung mendapatkan data dari 

perspektif perbedaan aturan managerial dalam Sumber Daya Manusia. Dalam 

penelitian ini, terdapat beberapa pernyataan seberapa baik kinerja seorang wanita, 

tetap memiliki pro dan contra. Dikarenakan, kebanyak tingkat posisi yang tinggi 

di India adalah pria. Pria lebih baik dari wanita dalam kepemimpinan, pengambil 

keputusan, bernegosiasi dengan rekan bisnis, dan bisa dijadikan sebagai pelaku 

dalam pemasaran produk di perusahaan, salah satunya adalah konsumen external 

maupun internal dalam pengembangan keseimbangan kehidupan kerja dalam 

perbandingan rekan pria 
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Melalui penelitian dari Delina (2013). Melalui dunia ekonomi yang 

memaksa, para wanita harus berjuang dalam menghadapi tekanan yang tinggi dan 

sama besarnya dengan pria agar kariri yang di bangun dapat sukses dan berhasil. 

Dalam pengembangan bisnis yang dilakukan, dapat memaksa para wanita untuk 

meluangkan waktu sedikit kedalam kehidupan pribadi mereka sendiri karena 

tekanan dan waktu yang sedikit. Peningkatan tanggung jawab terhadap teknologi 

yang semakin maju dan meningkat seperti ponsel pintar, catatan kecil, dan lain-

lainnya. Tekanan yang dihadapai dalam bekerja dan dunia pribadi, memaksa 

mereka harus bersikap lebih professional di era teknologi ini. Pencapaian 

keseimbangan dalam kehidupan bekerja menyebabkan mereka harus memiliki 

kualitas hidup yang baik.  

Menurut Inmyxai dan Takahashi (2010), Terjadi hasil yang sangat 

mengejutkan melalui penelitian yang dilakukan. Dari hasil penelitian yang dilihat 

pria lebih bekerja keras untuk meningkatkan kinerja didalam dunia bisnis, 

dikarenakan pria lebih berani dalam mengambil keputusan dan mengambil resiko, 

dan dapat diketahui kebanyak pria lebih bijaksana dalam berkomunikasi dengan 

rekan bisnis, pemasok, dan bank. Sedangkan wanita lebih sulit dalam 

berkomunikasi dengan pihak luar/ rekan bisnis diluar. Tetapi, wanita lebih dapat 

bertahan lama dalam investasi, saingan, dan pengembangan perusahaan.  

Terjadi hasil yang tidak siknifikan terhadap perbedaan dalam jenis 

kelamin, karena dalam pendapat pakai diatas bahwa Leonard dan Levine (2003), 

mengatakan bahwa perusahaan lebih memilih pekerja pria di banding wanita, 

karena menurut mereka pria lebih memiliki kinerja yang baik di banding wanita, 

sedangkan menurut Emiki dan Eunmi (2009), sejumlah besar dalam isu 
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keragaman pekerja bahwa perbedaan jenis kelamin diakui dan berhasil, karena 

dalam isu ini, masih harus di pelajari dan diteliti lebih dalam lagi bahwa terjadi 

ketidak rataan terhadap wanita dengan pria.  

2.3.4  Hubungan Antara Variabel Perbedaan Usia terhadap kinerja 

karyawan 

 Terjadi hasil yang siknifikan terhadap perbedaan jenis usia, dalam hal ini 

hamper semua perusahaan memiliki masalah dalam hal tersebut dalam hubungan 

ini, menurut Inmyxai dan Takashi (2008), pada usia muda pekerja lebih mudah 

dalam menerima teori dan pelajaran yang diajarkan dan mereka juga lebih mudah 

dalam menerima ide baru, sedangkan orang dewasa atau usia lanjut mereka lebih 

memilih pengalaman  mereka dalam  memecahkan  masalah dengan baik. 

 Lu (2014), Melalui penelitian yang di temukan sebelumnya, menyebakan 

peneliti ini dilaksanakan melalui keragaman masa lalu untuk melakukan uji coba 

linier, pada penelitian ini memfokuskan diri pada  usia dan jenis kelamin yang 

berbeda di suatu perusahaan. Dalam hasil ini terdapat hasil yang positif 

berdasarkan teori-teori dalam sumber daya manusia. Dalam hal penelitian ini yang 

mengambil teori berdasarkan tingkat sosial dan kurva berbentuk melengkung 

terbalik, memprediksikan teori berdasarkan ketergantungan teori identitas dalam 

sosial dalam uji ini melakukan uji terhadap  288 perusahaan besar yang ada di 

Australia. Dalam perbedaan usia satu tahun dalam usia dan jenis kelamin beserta 

hasil kinerja. Dari hasil tersebut terdapat hasil yang positif terhdapat perbedaan 

usia dan jenis kelamin.  
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 Kunze et al., (2011), terjadi diskriminasi usia dalam tingkat perusahaan 

tingkat tinggi terhadap kinerja karyawan tingkat tinggi dan rendah. Dalam hal ini 

peneliti melakukan investigasi dari efek dalam tingkat organisasi dalam 

diskriminasi perbedaan usia dan juga bagaimana komitmen seorang karyawan 

dalam pengaruh usia, dan sesuatu yang penting dalam keseluruhan hasil kinerja 

karyawan, Dalam tingkat penelitian ini peneliti mengambil sampel di perusahaan 

sebanyak 128 dan sebanyak 8651 karyawan yang merasakan diskriminasi dari 

perbedaan usia yang melibatkan mereka di dalam perusahaan. Uji yang dilakukan 

menggunakan model SEM atau sering kita sebut Structural Equation Modeling, 

secara keseluruhan Dari hasil penelitian menemukan keragaman usia yang 

memicu diskriminasi perusahaan yang sangat negatif melalui mediasi komitmen 

yang ada dalam perusahaan. Dalam hasil ini dapat dilihat bahwa kebanyak 

perusahaan melakukan diskriminasi terhadap pekerja yang memiliki usia lebih 

muda maupun tua.  

2.4  Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

 Kualitas sekolah musik modern yang sukses berasal dari hasil kualitas 

kinerja guru dalam tempat bekerja, dengan beragam jenis perbedaan latar 

belakang pendidikan, etnis, jenis kelamin dan usia, membuat perusahaan harus 

terus memikirkan cara agar perbedaan tersebut dapat meningkatkan kinerja di 

tempat mereka bekerja. Dengan hasil penelitian dan model yang dibahas dan 

diteliti, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa hipotesis yang akan digunakan 

sebagai berikut : 
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Gambar 2.16  

Analisis Pengaruh Keragaman Terhadap Kinerja Karyawan Di Sekolah Musik 

Modern Di Kota Batam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : Peneliti (2017) 

 

H1 : Tidak terdapat pengaruh signifikan latar belakang pendidikan dengan 

kinerja karyawan. 

H2  : Tidak terdapat pengaruh signifikan perbedaan etnis terhadap kinerja 

karyawan. 

H3 : Terdapat pengaruh signifikan perbedaan jenis kelamin terhadap kinerja 

karyawan. 

H4  : Tidak terdapat pengaruh signifikan perbedaan usia terhadap kinerja 

karyawan. 

Kinerja Karyawan 

Latar Belakang Pendidikan 

 

Keragaman Etnis 

 

Jenis Kelamin 

Usia 
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