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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

2.1 Model Penelitian Terdahulu  

Rizal et al, (2014) melakukan penelitian ini bertujuan untuk meneliti 

hubungan antara variabel kompensasi dan motivasi kerja terhadap komitmen 

organisasional dan kinerja karyawan. Populasi penelitian adalah karyawan yang 

sebanyak 1.394 karyawan yang bekerja pada kantor pemerintahan di Indonesia. 

Sampel penelitian adalah 126 karyawan yang dipilih dengan metode random 

sampling dengan daerah proporsional. Komitmen dan motivasi organisasi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, serta pengaruh yang signifikan 

dari komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. Selain itu, penelitian ini 

menemukan bahwa kompensasi tidak dapat secara langsung meningkatkan kinerja 

karyawan, tetapi mampu meningkatkan motivasi dan memperkuat komitmen 

organisasi. Motivasi memberi pengaruh kuat pada hubungan antara kompensasi dan 

kinerja karyawan dari antara motivasi dan komitmen organisasi atau melalui 

komitmen organisasi saja. 

Gambar 2.1 Model Penelitian Effect of Compensation, Motivation, Organizational 

Commitment towards Employee Performance, sumber : (Rizal et al., 2014).
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Penelitian Saluy dan Kemalasari (2018) ini berdestinasi menguji, 

menganalisa dan menjelaskan dampak dari kompensasi, pengembangan karir dan 

keterlibatan karyawan untuk karyawan kinerja secara parsial dan simultan. 

Penelitian ini dilakukan pada karyawan yang bekerja di bank swasta di Indonesia 

yang merupakan penelitian kuantitatif deskriptif kausalitas yang melibatkan 30 

responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi, pengembangan karir 

dan keterlibatan karyawan secara parsial memiliki dampak positif pada kinerja 

karyawan.  

 

Gambar 2.2 Model Penelitian The Impact of Compensation, Career 

Development and Employee Engagement towards Employee Performance, 

sumber: Saluy dan Kemalasari, (2018). 

Penelitian Shaikh et al., (2017) ini bermaksud untuk mengkaji elemen-

elemen yang membawakan dampak kinerja karyawan di Bank Islam. Berdasarkan 

literatur terdahulu, tiga komponen tersebut dinilai sebagai faktor penting bagi 

kinerja karyawan. Menerapkan teknik kuantitatif, populasi observasi ini adalah 60 

responden, data primer yang dirangkai dalam bentuk kuesioner dengan skala Likert 

dianalisis dengan metode regresi berganda. Hasil survei menunjukkan bahwa 
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koefisien tes yang diukur adalah 60,1%, menunjukkan dimana kinerja karyawan 

diklarifikasi oleh motivasi faktor komunikasi dan stres kerja, meskipun 39,9% 

sisanya terkait dengan faktor lain. Selanjutnya, uji F memperlihatkan maka stres 

kerja, motivasi dan variabel komunikasi pada saat yang sama berdampak kinerja 

karyawan, meskipun uji T memperlihatkan dimana kedua stres kerja dan 

komunikasi variabel tiada memiliki hasil yang tidak lengkap pada kinerja 

karyawan, sedangkan variabel motivasi memiliki dampak parsial tentang kinerja 

karyawan.  

 

 Gambar 2.3 Model Penelitian Factors Affecting to Employee’s Performance. A 

Study of Islamic Banks, sumber : Shaikh et al.,( 2017). 

 Iqbal et al., (2014) studi tentang efek dari pelatihan kejuruan pada 

pekerjaan, pekerjaan, dan kinerja bisnis yang dibuat di Pakistan dan digunakan 

sebagai sumber karyawan perusahaan dan populasi yang berpartisipasi dalam 

komunikasi. Ada tiga hipotesis tujuan pencarian ini dan dengan memakai daftar 

pertanyaan 150 karyawan dipilih untuk mengumpulkan data dari telekomunikasi.: 

partisipasi penggajian dan keterlibatan kerja. Hasilnya menunjukkan hubungan  

yang positif antara kinerja karyawan dan pendidikan, panggajian dan pekerjaan.
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Gambar 2.4 Model Penelitian Impact of Training on Employee Performance ithe 

Context of Telecommunication Sector, sumber : Iqbal et al., (2014). 

Dina, (2012) mempelajari pengaruh variabel motivasi dan kepuasan kerja 

untuk kinerja karyawan. Studi ini dilakukan untuk mencerminkan kuesioner yang 

ditujukan kepada karyawan perusahaan swasta di Rumania. Kaitan antara operasi 

memotivasi, pekerjaan kepuasan dan kepuasan dan kinerja masih belum tuntas 

diteliti para ahli, mengingat kompleksitas mengidentifikasi masalah. Destinasi 

penelitian ini adalah untuk menyajikan beberapa aspek yang terkait dengan koneksi. 

Masalah-masalah disajikan makalah mengarah pada kesimpulan bahwa dalam 

proses kerja, hubungan antara pekerjaan kepuasan dan kinerja kerja atau hubungan 

antara motivasi kerja dan pekerjaan kepuasan tidak konstan atau koneksi linear. 

Koneksi ini harus bernuansa ditafsirkan, tergantung pada kondisi kejadian.  

 

 
Gambar 2.5 Model Penelitian Connection between Job Motivation, Job Satisfaction 

and Work Performance in Romanian Trade Enterprises, sumber : Dina, (2012). 
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Ahmad et al., (2014) studi ingin memahami dampak pada komitmen 

organisasi dan kepuasan kerja pada kinerja karyawan. Survei ini dilaksanakan 

antara karyawan 10 perusahaan perbankan di Pakistan. Asosiasi karyawan dengan 

organisasi dipandang sebagai komitmen organisasi. Secara umum, ada tiga dimensi 

keterlibatan organisasi, yakni keterlibatan berkelanjutan, komitmen normatif dan 

keterlibatan afektif. Destinasi dari penelitian yakni untuk menganalisis efek 

keterlibatan dan kinerja karyawan terhadap kepuasan karyawan.  Penulis memakai 

statistik populasi sektor perbankan yang meliputi 110 karywan 10 bank dan data 

dikumpulkan melalui kuesioner administrasi diri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Model Penelitian Impact of Organizational Commitment and 

Employee Performance on the Employee Satisfaction, sumber : Ahmad et al., 

(2014). 

Dalam penelitian ini Rizwan et al., (2014) mempelajari kompensasi dasar 

dan hubungan pelatihan terhadap kinerja pegawai sebagai perantara parameter. 

motivasi Destinasi penelitian yakni demi menentukan aspek mana yang membawa 

dampak motivasi kerja di Pakistan mempengaruhi kinerja karyawan. Dua aspek 

yang berdampak terhadap motivasi kerja. Menggunakan kuesioner yang dikelola 

sendiri, dan mengumpulkan data dari 150 responden.
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Gambar 2.7 Model Penelitian A Comparative Analysis of the Factors Effecting the 

Employee Motivation and Employee Performance in Pakistan, sumber :  Rizwan et 

al., (2014). 

Penelitian Zameer et al., (2014) pada karyawan dari perusahaan minuman 

ringan yang bekerja di perusahaan Pakistan. Penelitian ini bertujuan untuk 

menfaktor faktor motivasi terhadap kinerja karyawan. Kuesioner di rancang terdiri 

dari dua bagian. Motivasi memainkan peran penting dalam semua organisasi publik 

dan swasta. Tanpa memotivasi organisasi karyawan mereka tidak dapat berjalan 

dan tidak dapat mencapai tujuan mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengeksplorasi dampak motivasi terhadap kinerja industri minuman karyawan di 

Pakistan. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dari lima kota besar di Pakistan 

menggunakan kuesioner terstruktur. Hasil dari penelitian ini mengeksplorasi bahwa 

motivasi memainkan peran penting terhadap kinerja karyawan di industri minuman 

Pakistan. 
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 Gambar 2.8 Model Penelitian The Impact of the Motivation on the Employee’s 

Performance in Beverage Industry of Pakistan, sumber: Zameer et al., (2014). 

Hettiararchchi & Jayarathna, (2014) meneliti tentang pengaruh dari 

variabel independen kepuasan kerja, komitmen organisasi dan keterlibatan kerja 

terhadap kinerja karyawan pada pegawai dari sekolah dan lembaga pendidikan 

menengah dan kejuruan di Sri Lanka. Hasil penelitian menunjukkan adanya 

hubungan signifikan positif antara semua variabel yang diuji. 

 
Gambar 2.9 Model Penelitian The effect of Employee Work Related Attitudes 

on Employee Job Performance: A Study of Tertiary and Vocational Education 

Sector in Sri Lanka, sumber: Hettiararchchi dan Jayarathna, (2014). 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Ali et al, (2011) Pencarian 

dilaksanakan hendak menganalisis dampak variabel variabel afektif pada 

organisasi, keterlibatan organisasi yang berkelanjutan dan keterlibatan normatif    
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organisasi dalam kinerja karyawan. Karyawan yang memiliki komitmen dari 

organisasi menunjukkan niat positif untuk bekerja dalam organisasi mereka dan 

mereka sangat kurang berpikir tentang berhenti dari organisasi. Komitmen 

organisasi didefinisikan sebagai komitmen emosional untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

 
Gambar 2.10 Model Penelitian Relationship between Organizational 

Commitment and Perceived Employees Performance, sumber: Ali et al, (2011). 

Ibrar dan Khan, (2015) dampak remunerasi pada kinerja karyawan. 

Populasi-sampel terdiri dari staf pengajar di sekolah swasta di Swiss. Destinasi 

penelitian ini yakni untuk menyelidiki bagaimana teknik kompensasi 

mempengaruhi kinerja karyawan dan tenaga pengajar. Penelitian ini juga 

bermaksud untuk menunjukkan bagaimana karyawan meningkatkan kinerja dengan 

sistem kompensasi yang diterapkan. Sistem penghargaan penting untuk kinerja 

karyawan. 
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Gambar 2.11 Model Penelitian The Impact of Reward on Employee 

Performance, sumber: Ibrar dan Khan, (2015). 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Odunlami dan Matthew, (2014) 

pada sebuah perusahaan makanan dan minuman di Nigeria. Penelitian ini dilakukan 

untuk mengidentifikasi dampak dari variabel kompensasi, kondisi kerja dan 

pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan. 

 
Gambar 2.12 Model Penelitian Compensation Management and Employees 

Performance in the Manufacturing Sector, A Case Study of a Reputable 

Organization in the Food and Beverage Industry, sumber: Odunlami dan 

Matthew, (2014). 

Njanja et al., (2013) menyelidiki kaitan antara kompensasi kinerja karyawan 

dan sampel karyawan perusahaan energi di Kenya. Perolehan pada penelitian 

memperlihatkan bahwa ada kaitan positif yang signifikan di seluruh variabel yang 

diuji. Organisasi saat ini beroperasi dalam lingkungan yang sangat dinamis dan 
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sangat kompetitif. Agar tetap relevan di pasar, mereka harus mampu menanggapi 

dengan cepat permintaan pelanggan yang terus berubah. Perusahaan ini adalah  

organisasi yang menawarkan layanan energi esensial yang mendukung yang lain 

sektor ekonomi. 

Manajemen telah menetapkan penghargaan dalam organisasi mereka untuk 

mengejar peningkatan kinerja karyawan untuk memastikan layanan yang cepat dan 

berkualitas. Namun, sejauh mana imbalannya diadopsi di perusahaan telah 

mempengaruhi kinerja karyawan tidak ditetapkan. Oleh karena itu, penelitian 

bermaksud untuk mengetahui dampak penghargaan terhadap kinerja karyawan. 

Secara khusus, pencarian ini mencoba memastikan pengaruh bonus tunai terhadap 

kinerja karyawan. Penelitian ini mengadopsi desain penelitian korelasional untuk 

menanggapi manajemen karyawan.. Statistik inferensial digunakan untuk 

menganalisis hubungan antara bonus tunai dan kinerja karyawan. Data dianalisis 

dengan bantuan Statistik. 

Paket untuk program komputer Ilmu Sosial (SPSS). Temuan penelitian 

menunjukkan bahwa ada bonus tunai yang tidak mempengaruhi kinerja karyawan. 

Organisasi harus fokus pada perubahan sifat intrinsik dan isi pekerjaan. Hal ini akan 

meningkatkan motivasi karyawan karena karyawan akan mendapatkan lebih 

banyak otonomi tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang lebih menantang. 

Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengetahui dampaknya imbalan 

lainnya atas kinerja. 
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Gambar 2.13 Model Penelitian Pengaruh Reward terhadap Kinerja Karyawan: 

Kasus Kenya Power and Lighting Company Ltd, Nakuru, Kenya, sumber: Njanja 

et al., (2013). 

Osibanjo et al., (2014) menganalisa kaitan akhir perolehan memperlihatkan 

hubungan positif yang signifikan di seluruh variabel yang diuji. Destinasi dari 

penelitian yaitu memandang dampak paket kompensasi terhadap kinerja karyawan 

dan retensi dalam pribadi yang dipilih Universitas di Negara Bagian Ogun, Nigeria 

Barat Daya. Model dikembangkan dan diuji menggunakan seratus sebelas 

kuesioner yang valid yang diselesaikan oleh staf akademik dan non-akademik 

universitas. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan cermat menggunakan 

persentase sederhana yang didukung oleh pemodelan persamaan struktural untuk 

menguji hipotesis dan hubungan yang mungkin ada di antara variabel yang 

dipertimbangkan. Hasilnya menampakkan kaitan yang kuat antara paket 

kompensasi dan kinerja dan retensi pekerja.
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Gambar 2.14 Model Penelitian Paket Kompensasi: Strategi untuk mencapai 

Kinerja Karyawan yang Tinggi, sumber: (Osibanjo et al., 2014). 

Al Qudah et al., (2014) menyelidiki dampak HRM, yang dilaksanakan oleh 

institusi Malaysia (MSI). Faktor independen untuk kata yang dipelajari adalah 

variabel untuk perekrutan dan pengujian dan kompensasi, sedangkan dependen 

adalah faktor untuk kinerja karyawan. Hasil analisa memperlihatkan bahwa ada 

hubungan positif yang signifikan pada seluruh variabel yang diuji. 

 

 

Gambar 2.15 Model penelitian Pengaruh Praktik Manajemen Sumber Daya 

Manusia Terhadap Kinerja Karyawan, sumber: Al Qudah et al., 2014). 

Jouda et al., (2016) dalam penelitian ini mengeksplorasi hubungan dan 

pengaruh dari variabel yaitu seleksi dan rekrutmen karyawam, pelatihan dan 
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pengembangan karyawan, kompensasi dan penilaian kinerja terhadap kinerja 

karyawan sebagai variabel dependen. Penelitian ini perlu dilakukan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh dari semua variabel independen yang diteliti 

diatas pada kinerja karyawan di universitas yang berada di wilayah konflik di 

Palestina.  

 
Gambar 2.16 Model penelitian Pengaruh Praktek SDM pada Kinerja Karyawan: 

Studi Kasus pada Islamic University Gaza di Palestina, sumber : Jouda et al., 

(2016). 

Dalam penelitian ini Kaveri dan Prabakaran, (2015), bertujuan untuk 

meneliti faktor-faktor yang memmpengaruhi kinerja karyawan pada salah satu 

perusahaan di India memiliki dampak perubahan. Pabrik manufaktur merupakan 

industri akan kemajuan tercepat di India,sehingga dengan adanya penelitian ini 

diharapkan sektor industri semakin berkembang lagi karena kinerja karyawan yang 

meningkat.
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Gambar 2.17 Model penelitian Pengaruh Praktek SDM pada Kinerja Karyawan 

Perusahaan Manufaktur di Distrik Vellore, India, sumber: Kaveri dan Prabakaran, 

(2015). 

Penelitian oleh Bowra et al., (2011)ini untuk menguji hubungan dan 

pengaruh dari elemen praktek sumber daya manusia yaitu kompensasi, evaluasi 

kinerja, dan promosi karyawan terhadap kinerja karyawan. Penelitian dilakukan 

dengan menyebarkan kuesioner pada karyawan di sektor industri perbankan di 

Pakistan. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan antara praktek 

sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan sebagai variabel dependen. 

 
 

Gambar 2.18 Model penelitian 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, evaluasi kinerja dan kebijakan 

promosi karyawan terhadap kinerja karyawan pada karyawan perusahaan sektor 
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industri farmasi di Pakistan. Hasil penelitian Shabbir, (2014) ini menunjukkan 

adanya pengaruh antara variabel kompensasi, evaluasi kinerja dan promosi 

karyawan terhadap peningkatan kinerja karyawan perusahaan farmasi. 

 

Gambar 2.19 Model penelitian Pengaruh Praktek SDM pada Kinerja karyawan 

Perusahaan Sektor Farmasi di Pakistan, sumber: Shabbir, (2014). 

Hussain dan Rehman, (2013) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh dan hubungan antara variabel pelatihan kerja, kerjasama tim, 

penilaian kinerja dan kompensasi terhadap kinerja karyawan pada perusahaan yang 

bergerak dalam sektor jasa di Pakistan. Penelitian ini perlu dilakukan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh dari masing masing variable. 

 

Gambar 2.20 Model penelitian Apakah Praktek SDM Berpengaruh terhadap 

Kinerja Karyawan?, sumber: Hussain dan Rehman, (2013).
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 Bida et al., (2017) meneliti pengaruh dan hubungan antara variabel seleksi 

dan rekrutmen karyawan, pelatihan & pengembangan, kompensasi, penilaian 

kinerja dan rencana suksesi pada kinerja karyawan pada sebuah perusahaan di 

Malaysia sebagai objek dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan sebagai 

masukan bagi perusahaan berkaitan dengan kinerja karyawan. Keberhasilan 

organisasi mana pun bergantung pada sumber daya manusia dari organisasi 

tersebut. Sumber daya manusia memiliki keterampilan, pengetahuan dan 

kompetensi yang dibutuhkan untuk pelaksanan strategi dan perencanan organisasi. 

Sumber daya manusia sangat penting bagi peningkatan keunggulan kompetitif yang 

berkelanjutan dan peningkatan kinerja perusahaan. 

 Sejumlah besar penelitian HRM 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. Studi empiris yang membangun 

hubungan antara HRM dan kinerja. Karenanya, ini penelitian lebih lanjut 

mengusulkan lima praktik SDM untuk menjadi penentu karyawan kinerja. Namun, 

model yang diusulkan dapat diperkuat secara empiris lebih lanjut melalui 

pengumpulan dan analisis data yang relevan.
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Gambar 2.21 Model penelitian Menetapkan Pengaruh Praktek SDM terhadap 

Kinerja Karyawan, sumber: Bida et al., (2017) 

2.2.  Definisi Variabel Dependen 

 

Kinerja karyawan didefinisikan sebagai pencapaian tugas-tugas yang 

membentuk hasil dari sebuah pekerjaan karyawan, Hameed et al., (2012). Pada 

dasarnya kinerja karyawan merupakan hasil proses yang kompleks, baik berasal 

dari diri pribadi karyawan (internal factor), keadaan lingkungan perusahaan 

(external factor) maupun upaya strategis dari perusahaan. Faktor- faktor internal 

misalnya motivasi, tujuan, harapan, dan lain-lain. Faktor eksternal adalah 

lingkungan fisik dan non fisik perusahaan. Kinerja yang baik tentu saja merupakan 

harapan bagi semua perusahaan dan institusi yang mempekerjakan karyawan, sebab 

kinerja karyawan ini pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan secara keseluruhan. Jika kinerja karyawan baik maka kinerja 
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perusahaan akan baik pula, demikian sebaliknya, kalau kinerja karyawan tidak baik 

maka kurang baik pula kinerja perusahaan. Ali et al., (2011). 

2.3.   Hubungan Antar Variabel 

2.3.1  Hubungan antara Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan 

Kompensasi atau imbalan kerja merupakan pemberian kepada pegawai atau 

sesuatu yang diterima pegawai sebagai balas jasa atas prestasinya kepada 

perusahaan dalam melaksanakan pekerjaan Imbalan yang bersumber dari luar atau 

disebut juga dengan imbalan ekstrinsik terutama imbalan yang berbentuk uang 

seperti gaji, tunjangan dan lain-lain. Osibanjo, (2014) mendefinisikan kompensasi 

sebagai pemberian imbalan berbentuk materi kepada pegawai atau sesuatu yang 

diterima pegawai sebagai balas jasa atas prestasinya kepada perusahaan dalam 

melaksanakan pekerjaan. Imbalan ekonomi diberikan dalam bentuk gaji, upah, 

tunjangan, bonus, insentif dan lain-lain.  

Tingkat kompensasi yang baik pada sebuah organisasi merupakan cara bagi 

perusahaan agar para karyawan berkinerja tinggi, karena memotivasi individu 

untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik sebagai kontribusi pada perusahaan 

tempatnya bekerja.  

2.3.2    Hubungan antara Motivasi terhadap Kinerja Karyawan 

Menurut Dina, (2012) Motivasi adalah suatu hasil yang ingin dicapai oleh 

seseorang dan perkiraan yang bersangkutan bahwa tindakannya akan mengarah 

kepada hasil yang diinginkannya. Motivasi dipicu oleh usaha manusia untuk 

memenuhi kebutuhan Aktualisasi diri, merupakan dorongan untuk menjadi 

seseorang atau sesuai ambisinya yang mencakup pertumbuhan, pencapaian potensi.                
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Menurut Zameer et al., (2014), di saat lingkungan bisnis organisasi di semua 

industri sedang mengalami perubahan yang cepat, motivasi memberikan pengaruh 

pada kinerja karyawan. Karyawan yang termotivasi pada pekerjaannya akan 

meningkatkan kinerjanya. Oleh karena itu, memotivasi karyawan untuk melakukan 

yang terbaik adalah kunci peningkatan kinerja karyawan dan motivasi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja pegawai dan kepuasan kerja. 

2.3.3   Hubungan antara Komitmen Organisasi dengan Kinerja Karyawan 

Komitmen organisasi adalah perasaan dedikasi untuk satu yang 

mempekerjakan organisasi, kesediaan untuk bekerja sulit bagi majikan, dan niat 

untuk tetap dengan organisasi Ahmad et al., (2014). Menurut Ali et al., 2011)  

komitmen organisasi sebagai faktor yang mempromosikan keterlibatan seorang 

individu terhadap sebuah organisasi. Karyawan dianggap sebagai berkomitmen 

untuk sebuah organisasi jika mereka rela melanjutkan hubungan mereka dengan 

organisasi dan mencurahkan banyak upaya untuk mencapai tujuan organisasi. 

Tingginya tingkat komitmen organisasi yang tinggi akan menyebabkan 

peningkatan kinerja dan efektivitas baik individu dan tingkat organisasi. 

2.4. Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran teoretis yang dipaparkan diatas, maka 

penulis merumuskan model penelitian sebagai berikut:
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Gambar 2.22 Model penelitian Pengaruh Kompensasi, Motivasi dan Komitmen 

Organisasi terhadap Kinerja Karyawan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Batam, 

sumber: Rizal et al., (2014) 

Berdasarkan model penelitian diatas, maka penulis merumuskan hipotesis dari 

penelitian diatas sebagai berikut : 

H1:    Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan 

H2:    Motivasi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan 

H3: Komitmen Organisasi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja       

Karyawan 
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