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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1  Model – Model Penelitian Terdahulu 

Shafiq dan Hamza (2017) melakukan penelitian mengenai analisis pengaruh 

metode pelatihan dan pengembangan pada kinerja karyawan di Malaysia, dengan 

tujuan untuk membuktikan apakah ada pengaruh metode pelatihan terhadap kinerja 

karyawan. Hasil dari penelitian ini bersignifikan positif, terdapat pengaruh antara 

metode kerja dengan kinerja karyawan. Teknik pengumpulan data pada penelitian 

ini  yaitu menggunakan kuesioner dengan 25 buah pertanyaan dan 105 karyawan 

sebagai responden. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah 

praktek kerja lapangan, praktek kerja di luar lapangan, pengembangan pekerjaan, 

dan kinerja karyawan sebagai variabel dependen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Analisis Pengaruh Metode Pelatihan pada Kinerja Karyawan di 

Perusahaan Malaysia. Sumber: Shafiq dan Hamza (2017) 
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Lor dan Hassan (2017) melalukan penelitian mengenai pengaruh 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada perusahaan di Malaysia. Metode 

yang digunakan dalam mendapatkan data adalah dengan menggunakan kuesioner 

yang terdiri dari 20 pertanyaan dan sampel yang diambil sebanyak 115 karyawan. 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, kepemimpinan 

yang bersifat partisipatif, kepemimpinan yang bersifat mendukung, kepemimpinan 

transformasional, kepemimpinan transaksional, dan kinerja karyawan sebagai 

variabel dependen. 

  

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model Analisis Pengaruh Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan 

pada Perusahaan di Malaysia. Sumber: Lor dan Hassan (2017) 

Menurut Rubens et al., (2017) tentang pengaruh pelatihan pengembangan 

kepemimpinan terhadap kinerja oleh karyawan di perusahaan Amerika Serikat. 

Sampel pada penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di perusahaan Amerika 

Serikat dengan jumlah 102 responden. Variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu, keterampilan kerja, kesadaran diri, kepemimpinan, dan kinerja 

sebagai variabel dependen. 
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Gambar 2.3 Model Analisis Tentang Pengaruh Pelatihan Pengembangan 

Keterampilan Kerja, Kesadaran Diri dan Kepemimpinan terhadap Kinerja di 

Perusahaan Amerika Serikat. Sumber: Rubens et al., (2017) 

 Falsanne dan Surwasi (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh 

human relation dan keterampilan kerja terhadap kinerja karyawan pada sektor 

perhotelan di Indonesia. Sampel penelitian ini diambil dari jumlah karyawan yang 

bekerja pada sebuah hotel di Indonesia yaitu sebanyak 44 orang responden. 

Variabel independen yang dipakai dalam penelitian ini adalah human relation dan 

keterampilan kerja serta kinerja karyawan sebagai variabel dependen.  

 

 

Gambar 2.4 Model Analisis Pengaruh Human Relation dan Keterampilan Kerja 

terhadap Kinerja Karyawan pada Hotel di Indonesia. Sumber: Falsanne dan 

Surwasi (2017). 

 

      Torabi et al., (2016) melakukan penelitian mengenai pengaruh 

pengetahuan manajemen dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada 

sebuah bank di Iran dengan tujuan untuk mengetahui apakah pengaruh signifikan 

antara pengetahuan manajemen terhadap kinerja karyawan. Hasil dari penelitian 

tersebut membuktikan bahwa pengetahuan manajemen dan lingkungan kerja 
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berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 21 pertanyaan yang akan dijawab 

oleh karyawan yang bekerja pada sebuah bank di Iran. Variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pengetahuan manajemen, lingkungan kerja dan kinerja 

karyawan sebagai variabel independen.  

 

 

 

 

Gambar 2.5 Model Analisis Pengaruh Pengetahuan Manajemen dan lingkungan 

kerja terhadap Perusahaan di Iran. Sumber: Torabi et al., (2016) 

Pawirosumanto et al., (2016) melakukan penelitian tentang faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan pada perusahaan di Indonesia. Populasi pada 

penelitian ini adalah karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut dengan 

sebanyak 541 orang dan sampel yang diambil adalah 82 responden. Variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemimpinan, motivasi, 

disiplin kerja, dan kinerja karyawan sebagai variabel dependen. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Model Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan pada 

Perusahaan di Indonesia. Sumber: Pawirosumanto et al., (2016) 
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Wesley et al., (2016) melakukan penelitian tentang pentingnya 

keterampilan kerja, dukungan organisasi dan adaptasi pada karyawan yang kerja 

pada bidang bisnis dan pariwisata di perusahaan Amerika Serikat. Sampel ada 

penelitian ini adalah karyawan yang bekerja pada bidang bisnis dan pariwisata 

dengan jumlah 125 Responden. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu keterampilan kerja dalam berkomunikasi, dukungan organisasi, adaptasi 

dan kinerja sebagai variabel terikat.      

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Model Analisis Pentingnya Keterampilan Kerja, Dukungan Organisasi 

dan Adaptasi terhadap Kinerja Karyawan pada Perusahaan Amerika Serikat. 

Sumber: Wesley et al., (2016) 

Sihombing et al., (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh 

kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada perusahaan 

di Indonesia. Sampel pada penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di 

perusahaan yaitu sebanyak 86 responden. Variabel independen yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu, Kepemimpinan, Budaya Organisasi dan kinerja sebagai 

variabel dependen. 
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Gambar 2.8 Model Analisis Pengaruh Kepemimpinan dan Budaya Organisasi 

terhadap Kinerja Karyawan di Perusahaan Indonesia. Sumber: Sihombing et al., 

(2016). 

Arisandra (2016) pada penelitian mengenai pengaruh tingkat pendidikan, 

keterampilan kerja, dan sikap kerja karyawan terhadap prestasi kerja karyawan 

yang dilakukan pada perusahaan di Indonesia. Sampel pada penelitian ini adalah 

karyawan yang bekerja pada perusahaan di Indonesia dengan 102 responden. 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat 

pendidikan, keterampilan kerja, sikap kerja dan kinerja karyawan sebagai variabel 

dependen. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Model Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Keterampilan Kerja, 

dan Sikap Kerja terhadap Prestasi Kerja Karyawan pada Perusahaan di Indonesia. 

Sumber: Arisandra (2016) 
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 Baan dan Ampofo (2015) dalam penelitian pengaruh kepemimpinan, 

kepuasan kerja dan kompensasi terhadap kinerja karyawan pada perusahaan di 

Afrika. Sampel pada penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di perusahaan 

tersebut dengan 215 responden. Variabel  yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu, kepemimpinan, kepuasan terhadap Pekerjaan, kompensasi dan kinerja 

sebagai variabel terikat.  

 

 

 

Gambar 2.10 Model Analisis Pengaruh Kepemimpinan, Kepuasan Kerja dan 

Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan pada Perusahaan di Afrika. Sumber: 

Baah dan Ampofo (2015). 

Suhartini (2015) dalam penelitian pengaruh pengetahuan manajemen, 

keterampilan kerja dan kemampuan karyawan terhadap kinerja karyawan pada 

perusahaan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan 

manajemen, keterampilan kerja dan kemampuan karyawan berpengaruh signifikan 

postif pada kinerja karyawan. Sampel pada penelitian ini adalah karyawan yang 

bekerja di perusahaan tersebbut yaitu dengan jumlah 60 responden, teknik 

pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan membagikan kuesioner kepada 

responden untuk diisi dengan baik dan benar. Variabel bebas yang digunakan pada 

penelitian ini adalah pengetahuan manajemen, keterampilan kerja, kemampuan 

karyawan dan kinerja karyawan sebagai variabel dependen. 
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Gambar 2.11 Model Analisis Pengaruh Pengetahuan Manajemen, Keterampilan 

Kerja dan Kemampuan Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan pada Perusahaan di 

Indonesia. Sumber: Suhartini (2015) 

Bhal (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh pentingnya upah dan 

keterampilan kerja terhadap kinerja karyawan di perusahaan India. Sampel pada 

penelitian ini adalah karyawan yang bekerja pada perusahaan di India yaitu dengan 

jumlah 55 Responden. Hasil dari penelitian ini juga menunjukan adanya signifikan 

positif antara upah dan keterampilan kerja terhadap kinerja karyawan. Variabel 

pada penelitian ini adalah upah, keterampilan kerja dan kinerja. 

  

 

 

 

Gambar 2.12 Model Analisis Pentingnya Upah dan Keterampilan Kerja terhadap 

kinerja karyawan di Perusahaan India. Sumber: Bhal (2015) 

Dajani (2015) pada penelitian mengenai pengaruh pentingnya metode 

pelatihan, kepemimpinan, dan keterampilan kerja yang baik terhadap kinerja 
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karyawan pada sektor perusahaan bank di Egypt. Metode perolehan data pada 

penelitian ini dilakukan dengan membagikan kuesioner pada karyawan dengan total 

200 karyawan yang bekerja di sektor bank sebagai responden. Variabel independen 

yang digunakan pada penelitian ini adalah Metode pelatihan, kepemimpinan, dan 

kinerja karyawan sebagai variabel dependen. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Model Analisis Pengaruh Pentingnya Metode Pelatihan, 

Kepemimpinan, dan Keterampilan Kerja pada Kinerja Karyawan pada Perusahaan 

di Egypt. Sumber: Dajani (2015) 

Soud (2014) dalam penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi kinerja 

karyawan pada sebuah hotel di Amerika Serikat dimana faktor – faktor tersebut 

yaitu upah, metode pelatihan dan kepuasan kerja. Penelitian ini dilakukan pada 

sebuah hotel di Amerika Serikat, dengan karyawan sebagai sampel penelitian 

ditetapkan sebagian besaran sampel sebanyak 74 karyawan yang bekerja di hotel di 

Amerika Serikat dan populasi sebesar 320 orang dengan metode pengumpulan data 

menggunakan kuesioner. Penelitian ini membuktikan terdapatnya signifikan antara 

variabel upah, metode pelatihan dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, upah, pelatihan, 

kepuasan kerja dan kinerja sebagai variabel dependen.  
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Gambar 2.14 Model Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan pada 

Hotel di Amerika Serikat. Sumber: Soud (2014). 

Thao dan Hwang (2014) pada penelitian mengenai faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan pada sebuah perusahaan di Vietnam. Teknik 

pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

kuesioner dengan total 23 buah pertanyaan dan 280 responden karyawan yang 

bekerja pada perusahaan Vietnam sebagai sampel penelitian. Variabel independen 

yang digunakan pada penelitian ini adalah kepemimpinan, budaya organisasi, 

lingkungan kerja, metode pelatihan dan kinerja karyawan sebagai variabel 

dependen. 

 

 

 

 

Gambar 2.15 Model Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan pada 

Perusahaan di Vietnam. Sumber: Thao dan Hwang (2014). 
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Zargar dan Rezaee (2013) pada penelitian mengenai pengaruh pengetahuan 

manajemen dan partisipasi pada kinerja karyawan pada perusahaan di Iran. Metode 

pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan mendistribusikan kuesioner 

kepada responden dan sampel pada penelitian ini adalah karyawan yang bekerja 

pada perusahaan di Iran dengan total sampel sebanyak 380 responden. Variabel 

independen yang digunakan pada penelitian ini adalah pengetahuan manajemen, 

partisipasi dan kinerja karyawan sebagai variabel dependen. 

 

 

 Gambar 2.16 Model Analisis Pengaruh Pengetahuan Manajemen dan Partisipasi 

pada Kinerja Karyawan pada Perusahaan di Iran. Sumber: Zargar dan Rezaee (2013) 

Matsura et al., (2013) pada penelitian mengenai pentingnya keterampilan 

kerja dan pengalaman dalam melakukan sebuah pekerjaan dan pengaruhnya 

terhadap kinerja karyawan pada perusahaan di Filipina. Sampel pada penelitian ini 

adalah karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut yaitu dengan 220 Responden. 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah keterampilan kerja, pengalaman kerja, 

dan kinerja karyawan sebagai variabel terikat.    

 

Gambar 2.17 Model Analisis Pentingnya Keterampilan Kerja dan Pengalaman dan 

Pengaruhnya terhadap Kinerja Karyawan pada Perusahaan di Filipina. Sumber: 

Matsura et al., (2013) 
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Amin et al., (2013) dalam penelitian mengenai pengaruh metode pelatihan 

karyawan, pengembangan, dan peraturan organisasi pada kinerja karyawan pada 

perusahaan di Paksistan. Sampel yang diambil dari survey ini adalah dengan 

menggunakan 38 item kuesioner yang didistribusikan kepada 120 karyawan yang 

bekerja pada sektor pendidikan di Pakistan. Variabel independen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode pelatihan, pengembangan, peraturan organisasi 

dan kinerja karyawan sebagai variabel dependen. 

 

 

 

Gambar 2.18 Model Analisis Pengaruh Pelatihan Kerja pada Karyawan, 

Pengembangan dan Peraturan Organisasi terhadap Kinerja Karyawan di Pakistan. 

Sumber: Amin et al., (2013) 

 Rasula et al., (2012) dalam penelitian mengenai pengaruh pentingnya 

budaya, teknologi dan pengetahuan maajemen pada kinerja karyawan pada 

perusahaan di Slovenia. Sampel pada penelitian ini sebanyak 329 karyawan di 

Slovenia dengan total 100 responden. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah dengan mendistribusikan kuesioner kepada responden untuk dijawab 

dengan baik dan benar. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu budaya, 

teknologi, pengetahuan manajemen dan kinerja karyawan sebagai variabel 

dependen. 
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Gambar 2.19 Model Analisis Pengaruh Budaya, Teknologi dan Pengetahuan 

Manajemen terhadap Kinerja Karyawan pada Perusahaan di Slovenia. Sumber: 

Rasula et al., (2012) 

Famela et al., (2012) pada penelitian mengenai pengaruh keterampilan 

kerja, pengalaman kerja, dan sikap kerja terhadap kinerja karyawan pada 

paerusahaan di Indonesia. Populasi pada penelitian ini adalah karyawan tetap yang 

bekerja pada perusahaan rokok gagak hitam dengan jumlah responden sebanyak 45 

karyawan. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah 

keterampillan kerja, pengalaman kerja, sikap kerja dan kinerja karyawan sebagai 

variabel dependen. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.20 Model Analisis Pengaruh Keterampilan Kerja, Pengalaman, dan 

Sikap Kerja pada Perusahaan Indonesia. Sumber: Famela et al., (2012) 
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2.2       Definisi Variabel Dependen 

 Kinerja adalah fungsi dari motivasi dan kemampuan untuk menyelesaikan 

tugas dan pekerjaan, seseorang harus memiliki tingkat kemauan dan tingkat 

kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidak cukup efektif 

untuk melakukan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan 

dilakukan dan bagaimana melakukannya. Kinerja karyawan merupakan hal yang 

sangat penting dalam upaya perusahaan untuk mencapai tujuannya (Shafiq, 2017). 

 Kinerja karyawan dapat didefinisikan sebagai perilaku atau kegiatan yang 

ditampilkan oleh seseorang dalam kaitannya dengan tugas kerja di organisasi, 

departemen, dilaksanakan sesuai potensi yang dimilikinya, dalam rangka 

menghasilkan sesuatu yang bermakna bagi organisasi, masyarakat luas, atau bagi 

dirinya sendiri (Lord & Hassan, 2017). Keberhasilan suatu perusahaan tentunya 

dipengaruhi oleh kinerja karyawan, untuk itu setiap perusahaan akan berusaha 

untuk meningkatkan kinerja karyawannya agar bisa mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan.  

 Menurut (Ibrahim et al., 2017) kinerja karyawan yang baik merupakan yang 

mampu menggunakan pengetahuan, kemampuan dan pengalaman dalam 

melakukan sebuah tanggung jawab yang diberikan atau pekerjaan yang telah di 

tugaskan oleh atasan secara efisien dan efektif. Kinerja karyawan disimpulkan 

dimana eksekutif dari perusahaan menyatakan bahwa tindakan dan hasil dari 

karyawan yang sesuai dengan harapan perusahaan. Sedangkan menurut Torabi et 

al., (2016) menyatakan bahwa kesuksesan dalam organisasi apapun balik lagi 

tergantung pada sifat karyawan dan keputusan yang diambil oleh karyawan itu 
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sendiri. Walaupun ada beberapa faktor lain yang bisa memberikan kontribusi 

seperti, ukuran organisasi, tempat bekerja dan aktivitas. 

 Menurut Baah & Ampofo (2015) kinerja karyawan merupakan hasil kerja 

dan tingkat keberhasilan yang secara kualitas dan kuantitas yang telah dicapai oleh 

seorang karyawan dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab 

yang telah diberikan kepadanya. Sedangkan menurut Bhal (2015) menyatakan 

bahwa kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seorang karyawan secara 

keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas yang telah 

diberikan kepadanya dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, 

target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh atasan 

dan telah disepakati bersama. 

 Kinerja karyawan dapat didefinisikan sebagai hasil pekerjaan yang telah 

diselesaikan yang mempunyai hubungan yang kuat dengan tujuan strategis 

organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi kepada ekonomi 

organisasi (Thao & Hwang, 2014). Sedangkan menurut Soud (2014) kinerja 

merupakan hasil yang telah dilakukan oleh karyawan sesuai dengan beban yang 

diberikan kepadanya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Hasil tersebut akan 

memberikan kontribusi kepada perusahaan agar tujuan yang ditetapkan oleh 

perusahaan dapat tercapai. 

2.3. Hubungan Antar Variabel  

2.3.1  Pengaruh Keterampilan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

 Wesly et al., (2016) menyatakan bahwa, keterampilan kerja diartikan sebagai 

perilaku personal dan interpersonal yang mengembangkan dan memaksimalkan 
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kinerja manusia. Keterampilan kerja adalah karyawan yang memegang posisi 

dalam keterampilan teknis, keterampilan dalam hubungan kemanusiaan, dan 

keterampilan dalam cara konseptual dengan indikator keterampilan teknis untuk 

kesesuaian penempatan, keterampilan hubungan manusia, keterampilan konseptual, 

dan keterampilan yang disesuaikan dalam pekerjaan dan tugas (Arisandra, 2016).  

 Perusahaan memandang sumber daya manusia sebagai faktor produksi, oleh 

karena itu peran sumber daya manusia akan menjadi lebih besar dan sangat penting. 

Jadi beberapa tugas paling penting dari seorang manajer merekrut karyawan yang 

kompeten, salah satunya adalah dengan memperhatikan keterampilan kerja yang 

dimiliki oleh karyawan, karena dengan adanya keterampilan kerja maka karyawan 

akan lebih mudah dalam melakukan pekerjaan serta dapat menghemat waktu dan 

biaya pelatihan yang harus dikeluarkan perusahaan  untuk memberikan pelatihan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa keterampilan kerja sangat dibutuhkan untuk  

melakukan sebuah pekerjaan demi memperlanjar berjalannya sebuah pekerjaan 

dengan baik. 

 Penelitian sebelumnya menemukan bahwa keterampilan kerja berpengaruh 

signifikan positif terhadap kinerja karywan serta memberikan pengaruh yang besar 

terhadap kinerja karyawan karena dengan adanya keterampilan kerja maka 

karyawan akan lebih paham dalam mengerjakan pekerjaan yang diberikan 

kepadanya serta lebih teliti dan menghindari kesalahan dalam melakukan pekerjaan, 

beberapa diantara peneliti tersebut adalah Rubens et al., (2017), Falsanne dan 

Surwasi (2017), Wesley et al., (2016), Arisandra (2016), Suhartini (2015), Bhal 

(2015), Dajani (2015), Matsura et al., (2013) dan Famela et al., (2012). 

Tomy Andriho. Analisis Pengaruh Keterampilan Kerja, Metode Pelatihan, Pengetahuan Manajemen, Dukungan 
Organisasi, dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan pada Resort di Batam, 2019. 
UIB Repository©2019



 
 

 

 

 
   

  Universitas Internasional Batam 

24 

2.3.2  Pengaruh Metode Pelatihan terhadap Kinerja Karyawan 

 Shafiq dan Hamza (2017) mendefinisikan, metode pelatihan adalah kegiatan 

individu dalam meningkatkan kinerja dan pengetahuan profesional di bidangnya 

sedangkan menurut bhal (2015) metode pelatihan adalah memberikan pelatihan 

yang tepat sesuai dengan kelemahan karyawan dan menurut Dajani (2015) metode 

pelatihan adalah upaya untuk meningkatkan penguasaan berbagai keterampilan dan 

teknik spesifik, terperinci dan rutin untuk melaksanakan pekerjaan dengan metode 

yang tepat. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa metode pelatihan 

bukanlah tujuan, melainkan alat dari manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan 

yang merupakan upaya kepemimpinan tertinggi dan tanggung jawab terhadap 

karyawan yang merupakan tanggung jawab mereka. Dengan adanya pelatihan yang 

tepat, dapat menimbulkan perubahan dalam kebiasaan kerja, perubahan sikap, 

perilaku, keterampilan dan pengetahuan karyawan. 

 Metode Pelatihan merupakan faktor terpenting dalam perusahaan agar dapat 

bertahan dan bersaing dengan pesaing lainnya. Penelitian sebelumnya yang 

mengenai metode pelatihan yang dilakukan oleh Shafiq dan Hamza (2017), Dajani 

(2015), Soud (2014), Thao dan Hwang (2014), dan Amin et al., (2013) menyatakan 

terdapat hubungan signifikan positif antara metode pelatihan dan kinerja karyawan 

dimana dengan adanya pelatihan maka produktivitas kinerja karyawan akan 

menjadi lebih baik. 

2.3.3  Pengaruh Pengetahuan Manajemen terhadap Kinerja Karyawan 

 Torabi et al., (2016) mendefinisikann pengetahuan manajemen adalah 

perasaan manusia untuk melakukan proses berbagi pengetahuan, serta belajar dan 
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bekerja bersama secara lebih efektif, sebagai sebuah proses yang secara mental. 

Manajemen memiliki peran penting dalam keberhasilan organisasi, termasuk 

inovasi, strategi, ekonomi dan manajemen. Pengetahuan manajemen adalah apa 

yang berasal dari pikiran dan berdasarkan informasi psikologis, pemesanan dan 

ilmu informasi, komputer dan ekonomi (Suhartini, 2015).  

  Bukti empiris dalam penelitian Zargar dan Rezaee (2013) menyatakan 

bahwa pengetahuan manajemen memainkan peran penting dalam meningkatkan 

kinerja karyawan, karena dengan adanya pengetahuan manajemen akan sangat 

membantu karyawan dalam menjalankan pekerjaannya serta organisasi dapat 

meningkatkan kinerja karyawan dengan meningkatkan pengetahuan untuk belajar, 

menciptakan pengetahuan baru, dan menerapkan yang terbaik. Individu dalam 

perusahaan yang ingin sukses dalam konteks global yang terus tumbuh dengan 

sangat cepat dan harus memiliki perubahan yang kuat bagi mereka dan orang lain. 

Penelitian yang dilakukan oleh Torabi et al., (2016), Suhartini (2015), Zargar dan 

rezaee (2013), dan Rasula et al., (2012) menyatakan bahwa pengetahuan 

manajemen berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan karena dengan adanya 

pengetahuan manajemen maka karyawan akan lebih muda dalam melakukan 

sebuah pekerjaan. 

2.3.4  Pengaruh Dukungan Organisasi terhadap Kinerja Karyawan. 

           Menurut Torabi et al., (2016) dukungan organisasi adalah serangkaian 

kondisi atau keadaan lingkungan kerja dari suatu perusahaan yang menjadi tempat 

bekerja dari para karyawan yang bekerja didalam lingkungan tersebut, dengan 

lingkungan yang mendukung atau bersifat positif, maka karyawan akan melakukan 
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pekerjaan mereka dengan semaksimal mungkin sehingga hasil yang dilakukan pun 

dapat bersifat positif.   

 Wesley et al., (2016) menyatakan bahwa dukungan organisasi adalah segala 

sesuatu yang ada disekitar karyawan yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan 

menjadi baik maupun buruk. Thao dan Hwang (2014) juga menyatakan dengan 

adanya dukungan dari organisasi yang memadai akan lebih membantu karyawan 

dalam melakukan pekerjaannya. 

           Hasil penelitian yang dilakukan oleh Torabi et al., (2016), Wesley et al., 

(2016) dan Thao dan Hwang (2014) menyimpulkan bahwa dukungan organisasi 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan, karena dengan 

lingkungan kerja yang mendukung bersifat positif, upah yang diberikan sesuai 

dengan pekerjaan yang dilakukan, dan sumber fasilitas yang memandai maka 

karyawan akan dapat melakukan pekerjaan mereka dengan semaksimal mungkin, 

sehingga hasil dari pekerjaan yang dilakukan pun bersifat positif, dan tujuan 

perusahaan pun mudah tercapai. 

2.3.5   Pengaruh Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan. 

  Rubens et al., (2017) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah proses yang 

tersebar luas, yang menyerukan otoritas, tanggung jawab dan pendelegasian 

kekuasaan. Pemimpin membantu mengarahkan, membimbing, dan membujuk 

karyawan untuk mencapai tujuan dan sasaran pribadi dan organisasi mereka. 

Dengan demikian, gaya kepemimpinan mencakup semua aspek dalam menangani 

di dalam dan di luar organisasi, menangani atau menangani konflik, membantu dan 
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membimbing tenaga kerja untuk mencapai dan menyelesaikan tugas-tugas mereka 

dan tampil sebagai panutan untuk semua.  

 Thao dan Hwang (2014) menegaskan bahwa kepemimpinan adalah 

kemampuan untuk memengaruhi orang agar bersedia mengikuti panduan seseorang 

atau mematuhi keputusan seseorang. Di sisi lain siapa pemimpinnya, orang yang 

memperoleh pengikut dan mempengaruhi mereka dalam menetapkan dan mencapai 

tujuan.  

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lor dan Hassan (2017), Rubens 

et al., (2017), Pawirosumarto et al., (2016), Sihombing et al., (2016), Baah dan 

Ampofo (2015), Dajani (2015), serta Thao dan Hwang (2014) menyatakan bahwa 

kepemimpinan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan, karena 

dengan adanya kepemimpinan dan tujuan yang jelas tentang apa yang harus 

dilakukan, maka karyawan akan lebih bisa melakukan pekerjaannya dengan jelas 

dan benar. 

2.4      Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

           Setelah membahas penelitian terdahulu diatas maka model penelitian yang 

akan penulis teliti ialah model penelitian terdahulu yang diadopsi dari Ibrahim et 

al., (2017) dan Paliszkiewicz et al., (2017)  dimana penulis memperbaruhi objek 

penelitian yang lama akan penulis memiliki ide untuk melakukan penelitian untuk 

karyawan di bidang resort di Kota Batam. Berikut model penelitian yang penulis 

gunakan ditunjukkan pada gambar dibawah. 
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Gambar 2.21 Model Analisis Pengaruh Keterampilan Kerja, Metode Pelatihan, 

Pengetahuan Manajemen, Dukungan Organisasi dan Kepemimpinan pada Kinerja 

Karyawan di Resort Kota Batam. Sumber: Ibrahim et al., (2017) & Paliszkiewicz 

et al., (2017) 

Berdasarkan model penelitian di atas maka hipotesis untuk penelitian ini adalah 

sebagia berikut: 

H1:   Keterampilan kerja berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan. 

H2:   Metode pelatihan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan. 

H3: Pengetahuan manajemen berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

karyawan. 
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H4: Dukungan organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

karyawan.  

H5:   Kepemimpinan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan. 
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