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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

Ong dan Koh (2018) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji 

hubungan antara praktek manajemen sumber daya manusia (SDM) yaitu 

kompensasi, kebijakan pekerjaan-kehidupan, penilaian kinerja dan pelatihan dan 

pengembangan terhadap kinerja karyawan. Data dikumpulkan melalui kuesioner 

dari 161 karyawan sebuah perusahaan manufaktur di Johor, Malaysia. Hasil 

analisis regresi berganda menunjukkan bahwa penilaian kinerja dan pelatihan dan 

pengembangan secara signifikan terkait dengan kinerja karyawan. Temuan 

menunjukkan bahwa pelatihan dan pengembangan adalah faktor yang paling 

penting yang secara positif mempengaruhi kinerja karyawan yang diikuti oleh 

penilaian kinerja. Kompensasi dan manfaat dan kebijakan kehidupan kerja 

ditemukan tidak signifikan dalam memprediksi kinerja karyawan. 

 
Gambar 2.1 Pengaruh Praktek Manajemen Sumber Daya Manusia pada Kinerja 

Karyawan di Sektor Manufaktur di Malaysia. Sumber : Ong dan Koh (2018) 
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Dalam penelitian ini, Kaveri & Prabakaran (2013) bertujuan untuk 

mengeksplorasi dampak praktik SDM berkinerja tinggi terhadap kinerja 

karyawan. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui pengaruh desain pekerjaan, 

pelatihan dan pengembangan, motivasi, dukungan pengawasan, lingkungan kerja, 

dan kompensasi terhadap kinerja karyawan di perusahaan manufaktur barang-

barang kulit di distrik Vellore, India.  

Desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian survei 

deskriptif. Pengambilan sampel proporsional acak berstrata digunakan. Data 

dikumpulkan menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan menggunakan 

statistik deskriptif, dilakukan untuk membangun hubungan antara berbagai praktik 

SDM dan kinerja karyawan. Data disajikan dalam bentuk tabel. Berdasarkan 

temuan, desain pekerjaan, dukungan pengawasan, dan lingkungan kerja memiliki 

hubungan positif dan signifikan dengan kinerja kerja dan pelatihan dan 

pengembangan karyawan, motivasi dan kompensasi tidak memiliki hubungan 

yang signifikan dengan kinerja kerja karyawan. Kesimpulan serta implikasi 

dibahas. 

Industri kulit menunjukkan signifikansinya di pasar dunia dengan 

kontribusi luar biasa bagi perekonomian India. Masuknya pemain global dalam 

industri kulit telah menciptakan tantangan besar bagi perusahaan-perusahaan di 

India. Karena itu perusahaan-perusahaan kulit di India harus mengadopsi dan 

menerapkan perubahan inovatif dalam praktik SDM. Perusahaan menyadari 

bahwa dalam lingkungan bisnis yang kompetitif saat ini, praktik Sumber Daya 

Manusia adalah praktik yang membentuk kerangka kerja untuk budaya dalam 

Verry Khalin Saputra, Penerapan Praktek Sumber Daya Manusia dan Pengaruhnya pada 
Kinerja Karyawan Perusahaan Manufaktur di Batam.  
UIB Repository ©2019



 

10 

 

Universitas Internasional Batam 
 

 

manajemen bisnis; Menciptakan kesadaran terhadap kebutuhan untuk mencapai 

tujuan bisnis oleh karyawan dengan cara terbaik dan etis. Telah diterima secara 

luas bahwa karyawan merupakan bagian penting dari sumber daya organisasi, 

dengan potensi untuk meningkatkan keuntungan sederhana organisasi yang layak. 

Akibatnya, manajer sumber daya manusia di Industri Kulit akan menargetkan 

angkatan kerja potensial dan akan menekankan pada pengembangan keterampilan, 

pengembangan teknis dan kinerja kerja yang efektif dengan mengadopsi praktik 

sumber daya manusia yang efektif. Kunci utama dari penelitian yang tepat ini 

adalah untuk mengamati hubungan antara praktik SDM berkinerja tinggi seperti 

desain pekerjaan, pelatihan dan pengembangan, motivasi, dukungan pengawasan, 

lingkungan kerja dan kompensasi pada kinerja karyawan di perusahaan 

manufaktur. Ini juga menganalisis dampak praktik SDM berkinerja tinggi 

terhadap kinerja karyawan. 

 
Gambar 2.2 Pengaruh Praktek SDM pada Kinerja Karyawan Perusahaan 

Manufaktur di Distrik Vellore, India. Sumber : Kaveri & Prabakaran (2013) 
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Penelitian Tanveer et al., (2011) ini secara komprehensif mengevaluasi 

dampak dan hubungan antara praktik sumber daya manusia dan kinerja karyawan 

sektor tekstil Pakistan. Ini dicapai dengan mengembangkan dan menguji model 

berdasarkan pada praktik sumber daya manusia termasuk rekrutmen dan seleksi, 

pelatihan dan penilaian kinerja sebagai variabel independen pada kinerja 

karyawan sebagai variabel dependen. Penelitian ini juga membantu kita untuk 

memahami pentingnya praktik sumber daya manusia pada kinerja karyawan. 

Kuesioner bersama dengan surat pengantar dikirim ke pabrik tekstil yang berbeda 

dan digunakan untuk tujuan penelitian. Temuan penelitian membuktikan 

hubungan yang signifikan antara praktik Manajemen Sumber Daya Manusia dan 

kinerja karyawan 

Saat ini industri tekstil di Pakistan menghadapi beberapa masalah terkait 

pasokan listrik dan yang terpenting adalah pasokan dan harga benang. Industri 

berlaku dalam lingkungan yang sangat kompetitif dengan negara-negara 

berorientasi ekspor lainnya seperti Cina dan India, tetapi meletakkan segala 

sesuatu di belakang industri yang memiliki keunggulan kompetitif pada semua 

pesaing lain karena kualitas produk. Industri tekstil mempekerjakan 38% dari total 

tenaga kerja Pakistan. Di sisi lain, ada fakta mengerikan bahwa mereka tidak 

memiliki gaji dan penghargaan yang memadai sehingga karyawan berkinerja 

tinggi (karyawan) di pasar Pakistan dipindahkan ke negara lain terutama ke pasar 

Bangladesh. Jadi inilah peran praktik sumber daya manusia. Implementasi praktik 

sumber daya manusia hanya dapat diterapkan pada organisasi yaitu organisasi 

pembelajaran dan pengetahuan. Mempertahankan daya saing pasar tekstil kita 
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harus memiliki praktik-praktik semacam itu sehingga karyawan dapat 

dipertahankan dan dipuaskan. 

 
 

Gambar 2.3 Cara Praktek SDM Mempengaruhi Kinerja Karyawan: Penelitian 

Kasus pada Perusahaan Sektor Tekstil. Sumber: Tanveer et al., (2011) 

 Penelitian oleh Bowra et al., (2011) ini Upaya utama penelitian ini adalah 

untuk menguji hubungan dan sifat hubungan antara persepsi kinerja karyawan dan 

praktik sumber daya manusia (kompensasi, evaluasi kinerja, dan praktik promosi) 

di sektor perbankan Pakistan. Survei terhadap 235 personel perbankan dilakukan 

melalui kuesioner yang diadministrasikan secara pribadi untuk menyelidiki 

dampak praktik SDM terhadap kinerja yang dirasakan karyawan. Hasil korelasi 

Spearman menunjukkan bahwa, kinerja karyawan yang dirasakan dan praktik 

SDM memiliki hubungan positif dan signifikan. Hasil regresi menunjukkan 

bahwa kedua praktik SDM: evaluasi kinerja dan praktik promosi signifikan tetapi 

praktik kompensasi tidak signifikan. Selain itu, penelitian ini memberikan bantuan 

bagi manajemen puncak sektor perbankan untuk merancang atau merevisi 
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kebijakan SDM mereka dan melakukan praktik untuk mencapai kinerja karyawan 

yang tinggi. 

 

 
 

Gambar 2.4 Pengaruh Praktek SDM pada Kinerja Karyawan Sektor Perbankan di 

Pakistan. Sumber: Bowra et al., (2011) 

 Penelitian Shabbir (2014) yang meneliti mengenai hubungan dan pengaruh 

dari variabel independen yaitu praktek pengupahan atau kompensasi, evaluasi 

kinerja dan kebijakan promosi karyawan terhadap kinerja karyawan pada 

karyawan perusahaan sektor industri farmasi di Pakistan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan adanya pengaruh antara variabel kompensasi, evaluasi kinerja dan 

promosi karyawan terhadap peningkatan kinerja karyawan perusahaan farmasi. 

 
 

Gambar 2.5  Pengaruh Praktek SDM pada Kinerja karyawan Perusahaan Sektor 

Farmasi di Pakistan. Sumber : Shabbir (2014) 
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Hussain dan Rehman (2013) menguji hubungan antara praktik manajemen 

sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh organisasi dan niat termotivasi 

karyawan untuk tetap dan bekerja secara efektif untuk organisasi. Praktik 

manajemen sumber daya manusia yang digunakan dalam penelitian adalah 

pelatihan dan Pengembangan, pengembangan tim, penilaian kinerja, sistem 

komunikasi internal, keamanan kerja, pemberdayaan karyawan dan penghargaan 

serta imbalan dan kompensasi. Empat ratus kuesioner didistribusikan di antara 

karyawan kader manajemen menengah industri tekstil, di mana, 303 kuesioner 

yang diisi dalam semua hal diterima kembali dengan tingkat respons 75,75%. 

Dieksplorasi bahwa empat praktik manajemen sumber daya manusia: kecocokan 

orang-organisasi, keamanan kerja, komunikasi dan pelatihan dan pengembangan 

berkontribusi kuat dalam mengembangkan kinerja karyawan.  

Untuk memastikan bahwa sistem SDM bekerja secara efektif dan 

memberikan kontribusi untuk peningkatan dan pelaksanaan strategi perusahaan, 

perusahaan harus memastikan bahwa sistem SDMnya paling sesuai dengan 

lingkungan internal dan eksternal, yang disebut sebagai pendekatan paling cocok. 

Dalam penelitian SDM, ditunjukkan bahwa ada karakteristik SDM yang berbeda 

seperti SDM berkinerja tinggi, SDM keterlibatan tinggi, SDM ramah keluarga, 

yang memengaruhi perilaku dan hasil karyawan dengan cara yang berbeda. Telah 

disebutkan bahwa untuk pengembangan dan pemanfaatan terbaik potensi manusia, 

SDM menekankan pentingnya motivasi yang merupakan aspek dari praktik 

organisasi. 

 

Verry Khalin Saputra, Penerapan Praktek Sumber Daya Manusia dan Pengaruhnya pada 
Kinerja Karyawan Perusahaan Manufaktur di Batam.  
UIB Repository ©2019



 

15 

 

Universitas Internasional Batam 
 

 

 
 

Gambar 2.6 Apakah Praktek SDM Berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan? 

Sumber : Hussain dan Rehman (2013)  

 

 Bida et al., (2017) meneliti pengaruh dan hubungan Keberhasilan 

organisasi mana pun bergantung pada sumber daya manusia dari organisasi 

tersebut. Sumber daya manusia memiliki keterampilan, pengetahuan dan 

kompetensi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan strategi dan perencanaan 

organisasi. Sumber daya manusia sangat penting bagi peningkatan keunggulan 

kompetitif yang berkelanjutan dan peningkatan kinerja perusahaan. Sejumlah 

besar penelitian SDM telah menunjukkan efek positif dari praktik SDM pada 

kinerja karyawan. Namun, beberapa penelitian lain menunjukkan sebaliknya.  

 Temuan dari penelitian yang masih ada tampaknya tidak dapat 

disimpulkan. Untuk mengatasi masalah ini, ini kertas, melalui survei literatur 

lintas-papan, menetapkan bahwa praktik SDM yang terlibat rekrutmen dan 

seleksi, pelatihan dan pengembangan, kompensasi, kinerja penilaian, dan 

perencanaan suksesi berdampak pada kinerja karyawan. Penelitian empiris yang 

membangun hubungan antara SDM dan kinerja. Karenanya, penelitian ini lebih 
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lanjut mengusulkan lima praktik SDM untuk menjadi penentu kinerja karyawan. 

Namun, model yang diusulkan dapat diperkuat secara empiris lebih lanjut melalui 

pengumpulan dan analisis data yang relevan. Yang penting bagi masa depan 

organisasi adalah karyawannya. Karyawan berperan penting dalam pencapaian 

tujuan organisasi. Sama halnya, keberhasilan organisasi bergantung pada 

karyawan dengan memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang 

diperlukan untuk pelaksanaan strategi dan perencanaan organisasi. Banyak 

penelitian telah menekankan pentingnya meningkatkan kinerja karyawan karena 

menghasilkan keunggulan kompetitif.  

 
 

Gambar 2.7  Menetapkan Pengaruh Praktek SDM terhadap Kinerja Karyawan  

Sumber : Bida et al., (2017) 

Penelitian Bercu (2017) ini bertujuan untuk meneliti pengaruh program 

pelatihan terhadap kinerja karyawan. Sumber daya manusia adalah salah satu 

keunggulan terpenting yang dapat dimiliki perusahaan. Ini penting untuk apa pun 
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filosofi perusahaan agar keduanya berkembang bersama. Manajemen sumber daya 

manusia tidak hanya administrasi kepegawaian, tetapi juga peningkatan konstan 

personil untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan. 

Pelatihan berlangsung sepanjang hidup seseorang dan mencakup 

setidaknya dua fase utama: (i) pelatihan dengan berkaitan dengan proses 

pendidikan yang dimulai pada tahun-tahun awal dan berlanjut untuk memperoleh 

kualifikasi, dan (ii) pengembangan profesional yang terjadi setelah disewa oleh 

perusahaan untuk mengembangkan yang diperlukan keterampilan khusus 

pekerjaan. Di dunia yang terglobalisasi, kebutuhan akan sumber daya manusia 

khusus semakin meningkat dan membutuhkan keterampilan baru, pengetahuan, 

sikap dan perilaku. Penelitian telah dibuat pada hubungan antara kepuasan kerja 

dan keterampilan, sikap dan pendidikan, yang bertujuan mencerminkan variabel 

subyektif dan sikap yang memiliki dampak.  

 
Gambar 2.8 Pengaruh Program Pelatihan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

Sumber: Bercu (2017) 

Ibrar dan Khan (2015) melakukan penelitian berkaitan dengan factor factor 

yang mempengaruhi variabel kompensasi terhadap variabel kinerja karyawan 

sebagai dependen. Penelitian ini menjadikan karyawan dan tenaga pengajar dari 

sekolah swasta yang berada di Switzerland sebagai sampel penelitian dengan cara 

membagikan kuesioner yang berisi pertanyaan mengenai kompensasi dan 

hubungannya dengan kinerja karyawan. 
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Kompensasi Kinerja Karyawan 

 

Kompensasi Kinerja Karyawan 

 

 

Gambar 2.9 Pengaruh Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan Sumber: Ibrar dan 

Khan (2015) 

 

Penelitian oleh Njanja et al (2013) yang mengamati hubungan antara 

variabel penghargaan dan kompensasi terhadap kinerja karyawan dengan sampel 

karyawan perusahaan bergerak dibidangi energi di Kenya. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi industri dalam mengidentifikasi 

pengaruh kompensasi pada kinerja karyawan di bidang energi yang berkembang 

di Kenya.  

 

 

 

Gambar 2.10 Pengaruh Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan: Penelitian 

Kasus pada Perusahaan Kenya Power and Lighting Company, Kenya Sumber: 

Njanja et al. (2013) 

Al Qudah et al. (2014) meneliti pengaruh penerapan praktek sumber daya 

manusia terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini dilakukan dengan cara 

menyebarkan kuesioner pada karyawan perusahaan jasa di Kuala Lumpur, 

Malaysia. Penelitian fokus pada pengaruh variabel rekrutmen & seleksi dan 

kompensasi serta pengaruhnya pada kinerja karyawan. Industri jasa yang 
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Rekrutmen dan Seleksi 

Kompensasi 

Kinerja Karyawan 

berkembang pesat di Malaysia perlu mendapatkan perhatian pada peningkatan 

kinerja karyawannya. 

 

   

Gambar 2.11 Pengaruh Penerapan Praktek Sumber Daya Manusia pada Kinerja 

Karyawan Sumber: Al Qudah et al. (2014) 

Penelitian oleh Asim (2013) Penelitian ini menjelaskan dampak dari 

tingkat motivasi antara kinerja karyawan dengan mediasi pelatihan yang 

dibutuhkan di universitas-universitas Pakistan. Responden dari universitas sekitar 

118 menyarankan dampak kebutuhan SDM seperti promosi, tingkat motivasi 

karyawan, pelatihan dan kinerja karyawan. Dalam model kami mengambil 

motivasi sebagai variabel independen dan pelatihan mengambil sebagai variabel 

mediasi dan kinerja karyawan sebagai variabel dependen. Variabel maksimum 

dapat diandalkan satu sama lain. Di sisi lain statistik deskriptif dihitung korelasi 

serta uji regresi diterapkan.  
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Gambar 2.12 Pengaruh yang Memotivasi Kinerja Karyawan dalam sektor 

Pendidikan di Pakistan. Sumber: Asim (2013) 

 Tabiu dan Nura (2013) meneliti mengenai hubungan antara praktik sumber 

daya manusia yaitu rekrutmen, pelatihan, keterlibatan karyawan pada perusahaan, 

sistem penghargaan, perawatan, dan pemisahan dan pengaruhnya terhadap kinerja 

karyawan yang dilakukan di universitas Nigeria. Hasil penelitian menunjukkan 

ada pengaruh signifikan antara semua independen dengan dependen.  

  
Gambar 2.13  Pengaruh Penerapan Praktek SDM pada Kinerja Karyawan. 

Sumber: Tabiu & Nura (2013) 

Penelitian selanjutnya dari Jagero et al., (2012) Penelitian ini dilakukan 

dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara pelatihan dan kinerja karyawan 

di perusahaan kurir DHL dan FedEx yang beroperasi di Dar es Salaam, Tanzania. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa program pelatihan yang ada di 

kurir perusahaan dan untuk menilai kinerja karyawan di perusahaan kurir di 
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Tanzania. Metodologi survei korelasi digunakan dan kuesioner digunakan sebagai 

instrumen penelitian. Populasi 150 karyawan diambil dan responden dipilih secara 

acak dan sampel dari masing-masing perusahaan diambil secara proporsional. 

50% dari total jumlah karyawan di setiap perusahaan adalah diambil. Temuan 

lapangan menunjukkan bahwa berbagai program pelatihan dilakukan di DHL dan 

FedEx. 

Program pelatihan tersebut terutama dilakukan sesuai dengan kebutuhan 

umum perusahaan atau karena perubahan normal yang terjadi di perusahaan. 

Tingkat kinerja diukur terhadap pengaturan yang baik standar dan umumnya 

Indikator Kinerja Utama digunakan. Pada saat yang sama diketahui bahwa kinerja 

sebagian besar tergantung pada pelatihan yang diterima karyawan. Mungkin, 

dengan pasti, menyatakan bahwa ada hubungan besar antara pelatihan dan kinerja 

karyawan di DHL dan FedEx. Program pelatihan benar-benar berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan. Disarankan untuk pemerintah harus berinvestasi lebih 

banyak dalam pendidikan praktis. Siswa yang menyelesaikan penelitian mereka di 

sekolah-sekolah itu tidak perlu menghabiskan banyak sumber daya pelatihan lebih 

lanjut saat mereka bergabung dengan perusahaan. Pengusaha juga harus mencoba 

cara terbaik untuk melatih karyawan mereka sehingga mereka berkinerja. 

 
 

Gambar 2.14 Hubungan antara Pelatihan Kerja dan Kinerja Karyawan di 

Perusahaan jasa Pengiriman Barang. Sumber: Jagero et al., (2012) 
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Jouda et al., (2016) dalam penelitian ini mengeksplorasi hubungan dan 

pengaruh dari variabel yaitu seleksi dan rekrutmen karyawam, pelatihan dan 

pengembangan karyawan, kompensasi dan penilaian kinerja terhadap kinerja 

karyawan sebagai variabel dependen. Penelitian ini dilakukan dengan 

menyebarkan kuesioner pada karyawan dan dosen di Universitas Islam Gaza, 

Palestina. Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh dari variabel independen pada kinerja karyawan di wilayah konflik 

Palestina.  

 
Gambar 2.15 Pengaruh Praktek SDM pada Kinerja Karyawan: Penelitian Kasus 

pada Islamic University Gaza di Palestina. Sumber : Jouda et al., (2016) 

 

Mendis dan Weerakkody (2017) ini bertujuan untuk melakukan penelitian 

di industri telekomunikasi Sri Lanka dan mengenali dampak dari keseimbangan 

kehidupan dan kerja pada kinerja karyawan. Dan juga untuk mengidentifikasi 

apakah keseimbangan kehidupan kerja mengarah ke kinerja karyawan yang lebih 

tinggi melalui kepuasan kerja karyawan. Populasi target penelitian ini adalah 

karyawan level eksekutif yang sudah menikah dan bekerja di perusahaan industri 
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telekomunikasi di Sri Lanka. Investigasi ini dilakukan dengan menggunakan 

Cluster metode sampling untuk memilih 2 perusahaan besar dalam industri 

telekomunikasi. Data dikumpulkan melalui metode kuesioner dan dianalisis 

melalui perangkat lunak SPSS 15.0 untuk mengetahui hubungan antara variabel. 

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa ada hubungan yang kuat antara 

keseimbangan kehidupan kerja dan kinerja karyawan, hubungan yang kuat antara 

kehidupan kerja keseimbangan dan kepuasan kerja karyawan dan hubungan yang 

kuat antara karyawan kepuasan kerja dan kinerja karyawan 

 
Gambar 2.16 Pengaruh Keseimbangan Pekerjaan dan Kehidupan pada Perusahaan 

Telekomunikasi di Sri Lanka. Sumber: Mendis dan Weerakkody (2017) 

Thevanes dan Mangaleswaran (2018) melakukan penelitian berkaitan 

dengan keseimbangan pekerjaan dan kehidupan karena isu merupakan isu 

kontemporer yang sedang berkembang yang semua orang sedang berjuang untuk 

mencapai keseimbangan antara lingkup kerja dan lingkup keluarga. Bank di Sri 

Lanka telah menerapkan beberapa praktik meningkatkan keseimbangan kehidupan 

kerja untuk meningkatkan kinerja kerja karyawan serta kinerja organisasi. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara keseimbangan 

kehidupan dan pekerjaan dengan kinerja karyawan. Untuk mencapai tujuan, data 
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Keseimbangan 

Pekerjaan-Kehidupan 

Kinerja Karyawan 

 

primer dikumpulkan dari 166 karyawan bank swasta terpilih di Sri Lanka dan 

kuesioner terstruktur diberikan untuk mengumpulkan data. Temuan penelitian 

menunjukkan bahwa keseimbangan kehidupan kerja memiliki hubungan positif 

dan signifikan dengan kinerja pekerjaan secara keseluruhan. Penelitian saat ini 

dianggap penting dalam memahami pengetahuan empiris mengenai hubungan 

antara keseimbangan kehidupan kerja dan kinerja karyawan. 

 

 

Gambar 2.17 Hubungan antara Keseimbangan Kerja dan Kehidupan pada Kinerja 

Karyawan. Sumber: Thevanes dan Mangaleswaran (2018) 

 

Penelitian Krishnan et al., (2018) ini bertujuan untuk menguji peran 

kepuasan kerja dan keseimbangan kehidupan kerja pada kinerja tugas staf 

akademik di lembaga pendidikan tinggi publik di Malaysia. Penelitian ini yang 

secara khusus menguji efek langsung dari kepuasan kerja yang dirasakan dan 

keseimbangan kehidupan kerja pada kinerja karyawan menggunakan metode 

penelitian kuantitatif dan diikuti oleh 120 responden. Data sekunder yang 

diperoleh dari sumber internal dan eksternal digunakan untuk mendukung data 

primer yang diperoleh untuk memastikan analisis dan interpretasi yang tepat. 

Temuan penelitian menunjukkan hubungan positif antara kepuasan kerja dan 

keseimbangan kehidupan kerja pada kinerja karyawan. Temuan juga 

menunjukkan bahwa kepuasan kerja cenderung menjadi prediktor terkuat kinerja 

karyawan akademisi dibandingkan dengan keseimbangan kehidupan kerja.  
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Gambar 2.18 Pengaruh Kepuasan Kerja dan Kesimbangan Kerja pada Kinerja 

Karyawan. Sumber: Krishnan et al., (2018) 

 

2.2   Defenisi Variabel Dependen 

Kinerja Karyawan 

Menurut Tabiu & Nura (2013), kinerja karyawan adalah hasil kerja 

karyawan yang diberikan pada perusahaan atau organisasi yang dapat diukur 

dengan standar kerja yang ditetapkan bersama. Tercapainya tujuan sebuah 

organisasi tidak terlepas dari kemampuan atau kompetensi sumber daya manusia 

yang berkualitas dan berkomitmen dalam upaya mencapai tujuan sebuah 

organisasi. 

Menurut Bida et al., (2017) kinerja karyawan merupakan hasil usaha dan 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dilakukan karyawan dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dibandingkan 

dengan prestasi yang diharapkan dari karyawan. Kinerja merupakan implementasi 

kerja dalam menjalankan aktivitas yang sesuai strategi dalam berbagai aktivitas 

teknis, taktik dan praktis sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai bersama. 
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Kinerja pekerjaan dianggap sebagai konsep multi-dimensi oleh beberapa 

peneliti yang melakukan penelitian tentang kinerja pekerjaan. Menurut Krishnan 

et al., (2018), kinerja pekerjaan secara formal didefinisikan sebagai nilai dari set 

kontribusi dari perilaku karyawan, baik secara positif atau negatif, untuk 

mencapai pencapaian tujuan organisasi termasuk perilaku yang dapat dikontrol 

oleh karyawan dalam diri mereka sendiri dan perilaku yang merupakan tujuan 

yang berorientasi pada hasil pekerjaan. 

 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan 

 Menurut Shabbir (2014), setiap perusahaan dalam operasionalnya selalu 

berkaitan dengan kompensasi yang merupakan salah satu hal penting dalam 

meningkatkan kinerja karyawan. Oleh sebab itu dalam meningkatkan kinerja 

karyawan dibutuhkan pemenuhan kompensasi untuk mendukung motivasi kerja 

karyawan. Sangat penting untuk menciptakan suatu hubungan kerjasama yang 

baik antara karyawan dengan perushaan sebagai pemberi kerja. Bila hubungan ini 

terjalin dengan baik maka akan mudah mencapai tujuan suatu perusahaan. Kedua 

pihak harus saling mengerti tentang kepentingan dan kebutuhan masing-masing 

dalam suatu perusahaan. Kebutuhan perusahaan akan terpenuhi melalui pekerjaan 

yang dilakukan oleh karyawan, dan melalui pekerjaan tersebut karyawan berharap 

mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan kontribusinya bagi perusahaan. 

Kompensasi non finansial berupa pemberian lingkungan kerja yang aman, 

nyaman dan kondusif. Sedangkan kompensasi dalam bentuk finansial berupa 

pemberian gaji atau upah, insentif, tunjangan, bonus. Penelitian sebelumnya dari 
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Kaveri & Prabakaran (2013), Shabbir (2014) dan Jouda et al., (2016) 

menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kompenssi dan kinerja 

karyawan. 

2.3.2 Pengaruh Pelatihan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

Pelatihan kerja merupakan modifikasi perilaku yang formal dan sistematis 

melalui pembelajaran melalui pendidikan, pengajaran, pengembangan dan 

pengalaman yang diberikan secara sistematis  dan terukur (Tanveer et al., 2011). 

Pelatihan dapat dilakukan pada lokasi di lingkungan maupun diluar lingkungan 

pekerjaan tergantung pada kebutuhan dan rencana perusahaan. Pelatihan 

karyawan yang tepat diperlukan untuk meningkatkan kinerja, kompetensi, 

kemampuan kerja dan untuk pembangunan yang berkelanjutan dari sumber daya 

manusia yang dimiliki perusahaan.  

Mengidentifikasi dua peran utama fungsi SDM termasuk memastikan 

bahwa manajemen menangani secara efektif segala sesuatu yang terkait dengan 

pekerjaan dan pengembangan orang, serta hubungan kerja antara manajemen dan 

tenaga kerja. Jouda et al., (2016), Pelatihan adalah elemen penting dalam 

memproduksi sumber daya manusia. Berinvestasi dalam program pelatihan dapat 

membuat karyawan merasa berhutang budi kepada perusahaan. Pelatihan 

diperlukan bagi karyawan untuk melakukan pekerjaan tertentu karena pekerjaan 

membutuhkan keterampilan dan pengetahuan tertentu yang dengannya pekerjaan 

itu jauh lebih mudah dilakukan karena menguntungkan karyawan. Jagero et al., 

(2012) menyimpulkan bahwa pelatihan sebagai praktik SDM memiliki dampak 

yang sangat positif terhadap kinerja karyawan karena ada korelasi yang sangat 
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positif ditemukan dalam penelitian. Tabiu & Nura (2013) mengatakan bahwa 

pelatihan memberi karyawan keterampilan, kemampuan, dan pengetahuan yang 

dibutuhkan oleh pos. Efek ini dapat dijelaskan dengan cara bahwa organisasi 

tertarik untuk berinvestasi dalam pelatihan bagi karyawan dan memberi mereka 

kepercayaan diri dan bermaksud untuk mengandalkan mereka di masa depan, 

mereka akan melakukan lebih banyak upaya dan memberikan yang terbaik dalam 

pekerjaan mereka dengan cara yang efektif. 

Penelitian sebelumnya dari Tanveer et al., (2011), Hussain dan Rehman 

(2013), Bida et al., (2017) dan Bercu (2017) menunjukkan adanya hubungan yang 

signifikan antara pelatihan dan kinerja karyawan. 

 

2.3.3 Pengaruh Penilaian Kinerja terhadap Kinerja Karyawan 

Menurut Jouda et al., (2016), penilaian kinerja adalah sebuah proses untuk 

mengevaluasi kinerja karyawan dibandingkan dengan standar kerja yang 

ditetapkan oleh perusahaan dan kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut 

pada karyawan untuk tujuan perbaikan dan peningkatan prestasi kerja. Penilaian 

kerja juga dibutuhkan karyawan dalam proses intropeksi keemampuan diri 

terhadap sebuah jabatan dalam pekerjaan. 

Jouda et al., (2016) menerapkan sistem penilaian kinerja untuk menilai 

kompetensi setiap karyawan, penting untuk memberi tahu bahwa keterampilan, 

pengetahuan dan sikap mana yang harus dikembangkan sehingga ada peningkatan 

substansial dalam proses organisasi dan pekerjaan dan tugas juga. Umpan balik 

dari karyawan jika dikelola dengan baik tidak hanya membantu dalam 
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mengidentifikasi kompetensi individu yang diperlukan untuk pekerjaan itu, tetapi 

juga dalam berbagi pertumbuhan profesional dengan inovasi dan daya saing 

Menurut Shabbir (2014), penilaian atau evaluasi kinerja adalah proses 

wajib yang dilakukan perusahaan, di mana perusahaan mengevaluasi sikap dan 

atau kualitas pekerjaan dari karyawan di sebuah perusahaan dalam satu jangka 

waktu tertentu. Penilaian kinerja ini menjadi masukan tentang kekuatan dan 

kelemahan seorang karyawan. Penilaian kinerja berperan penting dalam 

mengembangkan perusahaan melalui proses peningkatan efisiensi kerja karyawan 

(Shabbir, 2014).  

2.3.4 Pengaruh Keseimbangan Pekerjaan terhadap Kinerja Karyawan 

Menurut Mendis dan Weerakkody (2017), keseimbangan kerja-hidup 

selalu menjadi perhatian mereka yang tertarik pada kualitas kehidupan kerja dan 

hubungannya dengan kualitas hidup yang lebih luas. Karyawan saat ini semakin 

peduli dengan menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan keluarga mereka dan 

mereka dikatakan sangat menghargai organisasi yang membantu mereka 

mencapai keseimbangan ini. Dipercaya bahwa menyeimbangkan karier yang 

sukses dengan kehidupan pribadi atau keluarga dapat menjadi tantangan dan 

berdampak pada kepuasan seseorang dalam pekerjaan dan peran kehidupan 

pribadi mereka. Krishnan et al., (2018) mendefinisikan keseimbangan kehidupan 

dan pekerjaan sebagai mengelola pekerjaan dan tanggung jawab pribadi.  

Beberapa penelitian empiris telah menunjukkan bahwa pengalaman 

keseimbangan kehidupan kerja secara positif terkait dengan kinerja dan kinerja 

organisasi karyawan. Lebih spesifik, keseimbangan kehidupan kerja telah terbukti 
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memiliki hasil yang positif, seperti rendahnya keinginan berpindah, peningkatan 

kinerja dan kepuasan kerja. Keseimbangan pekerjaan-kehidupan juga 

berkontribusi untuk meningkatkan kinerja karyawan. Pengalaman kesejahteraan 

psikologis dan harmoni dalam kehidupan membantu karyawan berkonsentrasi 

pada pekerjaan mereka, menghasilkan kinerja tugas yang lebih baik. Krishnan et 

al., (2018) menegaskan bahwa konflik keluarga-kerja dapat menghasilkan dampak 

negatif pada kinerja dalam peran dan kinerja karyawan.  

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Dari berbagai pembahasan di atas mengenai pengaruh dari praktek sumber 

daya manusia terhadap kinerja karyawan, maka dikembangkan model penelitian 

sebagai berikut: 

 
Gambar 2.19 Penerapan Praktek Sumber Daya Manusia dan Pengaruhnya pada 

Kinerja Karyawan Perusahaan Manufaktur di Batam. Sumber: Ong dan Koh 

(2018) 
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Berdasarkan uraian dan model di atas maka hipotesis untuk penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

H1:  Terdapat pengaruh signifikan positif antara kompensasi terhadap kinerja 

karyawan 

H2:   Terdapat pengaruh signifikan positif antara keseimbangan pekerjaan 

terhadap kinerja karyawan 

H3:  Terdapat pengaruh signifikan positif antara penilaian kinerja terhadap 

kinerja karyawan 

H4:  Terdapat pengaruh signifikan positif antara pelatihan terhadap kinerja 

karyawan 
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