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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

Sebuah riset yang dihasilkan Malik et al, (2014)  memiliki tujuan untuk 

mengetahui pengaruh dari sistem menilai kinerja dengan kinerja pegawai di 

Pakistan Telecommunication Company Limitied (PTCL) yang merupakan 

perusahaan jasa telekomunikasi terbesar di Pakistan. Penelitian yang dilakukan ini 

melibatkan 96 responden yang digabung dari karyawan kontrak dengan karyawan 

tetap. Riset ini memberikan sebuah konklusi bahwa sistem penilaian kinerja  

terdapat dampak yang positif atas kinerja karyawan. 

\ 

 

Gambar 2.1 Model Penelitian Impact of Appraisal System on Employee 

Performance, sumber: Malik et al, (2014). 

Penelitian dari Ilyas et al, (2016) mempunyai tujuan untuk 

mengevaluasikan efek dari praktik MSDM yang berupa evaluasi kinerja, 

kompensasi serta promosi untuk kinerja karyawan yang ada di perusahaan swasta 

bergerak dibidang telekomuniskasi organisasi disektor Rawalpindi dan Islambad. 

Penerapan ini telah mencakup 100 responden dari perusahaan telekomunikasi 

dengan menggunakan kuesioner yang dikelola sendiri yang mengukur praktek 

MSDM dengan kinerja karyawan. Hasil menjelaskan adanya pengaruh signifikan 

positif diantara evaluasi kinerja dengan kinerja karyawan, variabel kompensasi 

dan promosi masing- masing memiliki pengaruh signifikan positif.  
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Gambar 2.2 Model Penelitian Effect of Human Resource Management Practices 

on Employee Performance, sumber: Ilyas et al, (2016). 

Sebuah riset oleh Munjuri (2011) ini berfokus tentang efek praktik MSDM 

untuk kinerja karyawan di institusi katolik. Riset tersebut meliputi efek dari 

pelatihan, upah berbasis dari kinerja, pemberdayaan karyawan, job-design dan job 

security dengan kinerja karyawan dari intitusi katolik yang berada di Kenya. 

Desain dari penelitian ini menggunakan survey deskriptif. Data responden yang 

didapat adalah 100 pegawai yang ada di institusi katolik. Hasil dari penelitian ini 

ialah upah yang berbasis kinerja ini memiliki pengaruh paling tinggi terhadap 

kinerja karyawan, pemberdayaan karyawan dan pelatihan juga memiliki pengaruh 

baik atas kinerja karyawan, namun job-design dengan job security memiliki 

dampak yang minimal atas kinerja karyawan.  
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Gambar 2.3 Model Penelitian The Effect of Human Resource Management 

Practice in Enhancing Employee Performancce in Chatolic Institutions of Higher 

Learning in Kenya, Sumber: Munjuri (2011). 

Sebuah penelitian telah dihasilkan Sudiardhita (2017) mengenai 

pengaruhnya motivasi, rekruitmen, seleksi terhadap kinerja karyawan yang ada di 

organisasi negaranya. Responden merupakan karyawan dari organisasi Datacomm 

Diangraha yang diterutamakan karyawan engineer yang memiliki total responden 

mencapai 126. Dari proses penelitian tersebut hasil yang didapatkan telah 

menunjukkan bahwa rekrutmen mempunyai pengaruh baik atas kinerja karyawan, 

seleksi juga mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dan 

motivasi menunjukkan pengaruhnya dengan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

 

 

 

Gambar 2.4 Model Penelitian The Effect of Recruitment, Selection and Motivation 

on Performance of Employees at Datacomm Diangraha Company, sumber:  

Sudiardhita (2017). 
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 Riset terapan Tabouli et al, (2016) tentang pengaruh dari kebijakan 

MSDM terhadap komitmen organisasi serta kinerja dari pegawai  bank Jumhoruia  

Libya. Di riset ini dilakukan karena ingin juga mengetahui peran komitmen 

organisasi sebagai mediasi diantara kebijakan dari MSDM dengan kinerja 

pegawai. Kuesioner yang disebarkan kepada 455 responden dari semua karyawan 

yang bekerja di Bank Jumhoruia pusat maupun cabang-cabang bank di kota Libya, 

namun kuesioner yang balik terdapat 407 yang berarti hampir 84% responden 

yang berpartisipasi. Hasil total kuesioner yang diterima adalah 381 kuesioner 

setelah menghilangkan kuesioner yang tidak valid. Kebijakan MSDM meliputi 

keterlibatan, rekruitmen dan seleksi, penilaian kinerja, penghargaan dan 

kompensasi dan pelatihan dan pengembangan. Hasil yang didapatkan 

menunjukkan bahwa kebijakan manajemen sumber daya manusia memiliki 

dampak positif terhadap kinerja karyawan, namun terdapat peran kebijakan 

MSDM tidak secara langsung berpengaruh dengan kinerja karyawan melewati 

komitmen organisasi yang berperan sebagai penengah. 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Model Penelitian Pengaruh Manajemen Sumber Daya Manusia 

dengan Employee Performance: Peran Mediator Komitment Organisasi, sumber:  

Tabouli et al, (2016). 
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Ademola S, (2017) melakukan penelitian disebuah industri telekomuniasi 

yang ada di Nigeria. Penelitian yang dilakukannya adalah pengaruh dari penilaian 

kinerja dengan employee performance di karenakan banyak organisasi mengalami 

produktivitas yang rendah yang terjadi di karenakan sikap manajemen yang 

rendah terhadap sistem penilaian kinerja. Teknik simple random sampling 

digunakan untuk memutuskan 260 dari 1300 karyawan MTN yang terpilih. 

Pengumpulan data digunakan dengan teknik kuesioner tersturktur dan interview 

pribadi. Hasil penelitian menunjukkan peran penilaian kinerja terdapat pengaruh 

signifikan atas kinerja dari pegawai. 

 

Gambar 2.6 Model Penelitian Pengaruh Performance Appraisal Terhadap 

Employee’s Performance di Industri Nigerian Telecommunication, sumber:  

Ademola S, (2017)  

Penelitian yang dilakukan Salah (2016) mengenai kesuksesan maupun 

kegagalan di bisnis modern ini tergantung kepada kualitas dari sumber daya 

manusianya. Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk menyelidiki hubungan 

antara pelatihan, development, pelatihan dan development dengan kinerja 

karyawan dan produktifitas perusahaan transportasi di area swasta Jordanian. 

Subjek dari penelitian ini terdiri dari populasi 420 karyawan tetapi 254 karyawan 

yang diterima. Kuesioner yang kembali hanya 212 kuesioner, namun hanya 188 

kuesioner yang dapat dijadikan analisis statistik dengan menggunakan SPSS versi 

16. Menganalisis data juga menggunakan deskriptif dan statistic inferential. Hasil 

tersebut menyimpulkan adanya korelasi positif diantara kedua variable yaitu 
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training & development sebagai variable independen dengan employee 

performance & productivity yang merupakan variable dependen. 

 

 

 

Gambar 2.7 Model Penelitian The Impact of Training and Development on 

Employees Performance and Productivity, sumber: Salah (2016).  

Penelitian yang diterapkan di perusahaan-perusahaan semen di Bangladesh 

oleh Akhter, Siddique & Alam (2013) mengenai pengaruh dari MSDM terhadap 

kinerja karyawan. Perusahaan dapat menguat dalam keunggulan kompetitif jika 

menerapkan SDM yang efisien dan efektif. Penelitiannya yang dilakukan untuk 

mengetahui dampak dari beberapa komponen dari MSDM  yaitu pelatihan dan 

pengembangan, pengembangan karir, penilaian pegawai, keuntungan dan 

kompensasi, keseimbangan kehidupan kerja serta leadership practice dengan 

employee performance. Sampel yang didapat adalah 160 karyawan dari tujuh 

perusahaan semen yang terdaftar di Dhaka Stock Exchange. Dari hasil 

menunjukkan bahwa pelatihan dan pengembangan serta pengembangan karir 

terdapat dampak baik terhadap kinerja karyawan, selanjutnya dengan penilaian 

kinerja, keuntungan dan reward serta leaderhip practice juga mendapatkan 

dampak positif terhadap kinerja karyawan tetapi dampaknya tidak signifikan 

dalam konteks perusahaan semen di Bangladesh. Keseimbangan kehidupan kerja 

terdapat dampak yang negatif terhadap kinerja karyawan. Kesimpulan yang 
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didapat adalah jika MSDM yang efisien dan efektif akan meningkatkan kinerja 

dari karyawan-karyawan di perusahaan semen Bangladesh. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Model Penelitian HRM Practices & it’s Impact on Employee 

Performance: A Study of the Cement Industries in Bangladesh, sumber:  Akhter et 

al, (2013). 

Penelitian yang lakukan oleh Omuya (2018) untuk mendapatkan 

pengetahuan atas pengaruh dari reward dan compensation untuk kinerja karyawan 

di perguruan tinggi negeri Kenya. Dampak dari praktik MSDM sangat 

menunjukkan efisiensi  dan efektifitas terhadap kerja di semua organisasi. 

Pengaruh reward dan kompensasi terhadap kinerja karyawan di perguruan tinggi 

negeri di Kenya dengan menggunakan penelitian survey deeskriptif yang 

melibatkan 125 karyawan sumber daya manusia. Data yang dikumpulkan 

menggunakan SPSS. Dari hasil penelitian yang didapat adalah pengaruh 

kompensasi atau reward memiliki banyak pengaruh baik dengan kinerja dari 
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karyawan. Pengaruh dari pelatihan kerja juga terdapat pengaruh baik dengan 

kinerja karyawan. Pengaruh yang tidak menunjukan hasil yang baik adalah 

pengaruh rekrutmen dan seleksi dengan kinerja karyawan. 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Model Penelitian Pengaruh Reward dan Kompensasi terhadap 

Kinerja Karyawan di Universitas Negeri di Kenya, sumber: Omuya (2018). 

Etebu dan Charity (2016) melakukan penelitian mengenai efek 

kompensasi finansial dengan kinerja karyawan pegawai negri sipil Bayelsa State, 

Nigeria Selatan. Penelitian ini menguji apakah menggunakan manajemen 

kompensasi finansial untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan. Data yang 

digunakan adalah primary dan secondary untuk mendapatkan hasil yang 

diinginkan dari penelitian. Responden mencapai 450 orang yang terpilih dengan 

MDA di pegawai negeri Bayelsa State. Hasil yang didapatkan menunjukan bahwa 

komisi pegawai negeri untuk meningkatkan kinerja dari karyawan dengan 

memberi penawaran kompensasi finansial yang dirancang khusus untuk 

meningkatkan kinerja dikarenakan kompensasi finansial terdapat dampak baik 

atas kinerja karyawan. 
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Gambar 2.10 Model Penelitian Kompensasi Finansial dan Employee Performance 

dari Pegawai Negeri Bayelsa State, Sumber: Etebu & Charity (2016). 

Penelitian oleh Nair & Ganesh (2017) ini bertujuan untuk membahas 

factor-faktor yang mempengaruhi Employee Performance. Factor-faktor tersebut 

berupa manfaat kompensasi, motivasi dan stress kerja. Pihak manajer juga 

berharap bahwa setiap karyawan untuk tetap bermotivasi dan tantangan yang akan 

dihadapi oleh karyawan.Penelitian ini menerapkan teknik kuantitatif untuk 

mengumpulkan data dari dua set kuesioner yang diberikan kepada karyawan 

information technology dan manajer information technology yang memiliki 

hampir 3000 karyawan. Jumlah karyawan yang ikut berpartisipasi adalah 295 dan 

manajer 289. Hasil yang diberikan ini menjelaskan bahwa kinerja karyawan 

mendapatkan pengaruh yang baik terhadap motivasi dan kompensasi. Pengaruh 

dari stres kerja mempunyai korelasi yang negatif terhadap kinerja karyawan. 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Model Penelitian Employee Performance a Product of Motivation, 

Compensation & Stress, sumber: Nair & Ganesh (2017). 
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Rahmany (2018) melakukan sebuah penelitian yang bertujuan untuk 

meneliti efek dari proses rekrutmen dan seleksi terhadap kinerja pegawai negeri 

Afghanistan. Penyelesaian penelitian tersebut melalui cara penelitian deduktif dan 

data yang dikumpulkan melalui metode quantitative data collection. Data primer 

yang terkumpul ini melalui penyebaran close-ended questionnaires kepada 

kandidat dan karyawan-karyawan untuk mengevaluasikan kegunaan proses 

rekrutmen dan juga seleksi terhadap kinerja dari karyawan. Hasil responden yang 

didapat adalah sebanyak 120 dan penganalisaan data menggunakan SPSS versi 20. 

Data sekunder yang didapat dari buku-buku serta artikel. Yang bertujuan untuk 

memberi konklusi lebih lanjut untuk mengetahui rekomendasi yang harus 

diberikan kepada pihak komisi pegawai negeri untuk menggembangkan sistem 

dari rekrutmen dan juga seleksi demi mendapatkan karyawan yang mempunyai 

kinerja yang baik. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh proses rekrutmen & 

seleksi memiliki dampak yang signifikan untuk kinerja karyawan. 

 

Gambar 2.12 Model Penelitian The Effect of Recruitment & Selection Process on 

Employee’s Performance, sumber: Rahmany (2018). 

Penelitian yang dibuat oleh Ampoamah (2016) untuk mendapatkan 

pengetahuan terhadap peran pelatihan serta pengembangan dengan kinerja 

karyawan di institusi swasta di Ghana. teknik simple random sampling digunakan 

untuk memilih karyawan dari berbagai pangkat atau jabatan dari manajemen. Data 

yang didapat adalah 30 responden. Karyawan menyadari bahwa penting diadakan 

sebuah pelatihan serta pengembangan kepada karyawan untuk meningkatkan 
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kinerjanya. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh pelatihan dan 

pengembangan terdapat dampak yang signifikan atas kinerja karyawan. Hasil 

tersebut juga memperlihatkan motivasi yang didapat oleh karyawan saat karyawan 

melakukan pelatihan dan hasil dari pengembangan mengarahkan karyawan ke 

hasil kinerja yang lebih baik.  

 

Gambar 2.13 Model Penelitian Pengaruh Training dan Development untuk 

Employee Performance di institusi swasta di Ghana, sumber:  Ampoamah (2016). 

Penelitian oleh Younas et al., (2018) tentang pengaruh Training & 

Development  terhadap kepuasan kerja serta kinerja karyawan. Target dari riset ini 

untuh mencari tahu efek dari pelatihan & pengembangan atas kinerja karyawan di 

kawasan perbankan Pakistan. Pengumpulan responden menggunakan Teknik 

stratified sampling technique. Terlibatkan 500 karyawan dengan hasil 500 

responden yang didapat tetapi hanya 350 kuesioner yang reliable. Analisis data 

melalui SPSS versi 16. Perolehan hasil ini menyimpulkan bahwa pengaruh 

Training & Development memiliki dampak baik untuk kinerja karyawan.  

 

 

Gambar 2.14 Model Penelitian Penelitian Pengaruh Pelatihan dan Pengembangan 

terhadap Kinerja Karyawan, sumber:  Younas et al., (2018) 

Muthusi Nzyoka (2016) membuat sebuah penelitian tentang hubungan di 

antara total compensation dengan kinerja karyawan di perusahaan asuransi 
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Mayfair limited. Penelitian yang dilakukan melibatkan 100 karyawan perusahaan 

yang terpilih dari 334 karyawan dengan menggunakan metode stratified random 

method. Data yang didapat menggunakan kuesioner dan juga deskriptif statistik 

dengan data primer. Pengalasiaan data yang digunakan adalah SPSS. Penelitian 

tersebut menyimpulkan bahwa ada pengaruh baik diantara total compensation atas 

kinerja karyawan. 

 

Gambar 2.15 Model Penelitian Hubungan Total Compensation dan Employee 

Performance di perusaan asuransi, sumber: Muthusi Nzyoka (2016). 

Penelitian yang dilaksanakan oleh Abbas (2014) ini adalah untuk 

mengetahui adanya efektifitas dari penilaian kinerja dengan kinerja dari pegawai. 

Penelitian tersebut dijalankan untuk mendapatkan pengetahuan atas pengaruh 

penilaian kinerja dengan kinerja karyawan di berbagai perusahaan di Pakistan. 

Terdapat 250 karyawan dari berbagai perusahaan untuk dijadikan sebagai sampel 

penelitian ini. Data terkumpul merupakan data primer dari karyawan berbagai 

perusahaan di Pakistan. Hasil dari penelitian ini menyadari responden untuk 

pentingnya hasil dari penilaian kinerja adalah akurat dan signifikan atas kinerja 

pegawai. Kesimpulannya adalah pengaruh dari penilaian kinerja ada signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

 

Gambar 2.16 Model Penelitian Efektif dari Penilaian Kinerja untuk Kinerja 

Karyawan, sumber: Abbas (2014). 
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Penelitian oleh Shaukat et al., (2015) dilakukan untuk mendapat 

pengetahuan terhadap pengaruh dari manajemen sumber daya manusia dengan 

kinerja karyawan di perusahaan terkenal di Lahore, Pakistan. Factor-faktor 

MSDM yang akan diteliti ialah seleksi, pelatihan, penilaian kinerja, kompensasi, 

partisipasi karyawan, perencanaan karir, dan definisi kerja terhadap kinerja 

karyawan. Data yang dikumpulkan merupakan data primer dan kuesioner yang 

disebarkan memiliki 70 responden yang reliable. Data dianalisis melalui software 

SPSS. Hasil tersebut menyimpulkan bahwa pelatihan terdapat pengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan, pengaruh pelatihan, penilaian kinerja, kompensasi 

memiliki dampak yang positif terhadap kinerja dari pegawai dan perencanaan 

karir partisipasi karyawan, dan pengertian pekerjaan juga terdapat dampak positif 

atas kinerja karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.17 Model Penelitian Impact of HRM Practices on Employees 

Performance, sumber:  Shaukat et al., (2015). 
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Khan et al., (2018) membuat sebuah penelitian tentang pelatihan serta 

pengembangan untuk kinerja karyawan perusahaan logistic Bahrain. Penelitian 

tersebut dibuat untuk menyadarkan karyawan tentang pentingnya pelatihan untuk 

kegiatan bekerja dan juga pengembangan diri agar tetap meningkatkan 

kemampuannya. Peneliti menyebarkan kuesioner dengan 60 karyawan yang 

didapat dari random sampling. Kuesioner yang dikembalikan terdapat 37 tetapi 

memilikii 6 kuesioner yang tidak layak sehingga dihilangkan. Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa pengaruh dari pelatihan dan pengembangan memiliki 

pengaruh baik terhadap kinerja karyawan.  

 

Gambar 2.18 Model Penelitian Training & Development dan Pengaruhnya 

terhadap Kinerja Karyawan, sumber: Khan et al., (2018). 

Penelitian yang dilakukan oleh Daoanis (2012) tentang sistem penilaian 

kinerja dengan efeknya kinerja dari karyawan. Dalam upaya mencari jawaban 

untuk mengetahui efek dari sistem penilaian kinerja maupun dampaknya terhadap 

kinerja karyawan Nass Construction Company. Teknik purposive sampling yang 

digunakan untuk memilih responden dan metode untuk mengumpulkan data 

adalah metode kuantitatif dan kualitatif. Jumlah responden yang terkumpul 

mencapai 55 karyawan. Hasil tersebut menyimpulkan bahwa adanya pengaruh 

terhadap penilaian kinerja dengan kinerja karyawan. Peneliti juga menyarankan 

untuk memengaruhi karyawan dengan meningkatkan sistem kompensasi untuk 

memotivasi karyawan sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan. 
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Gambar 2.19 Model Penelitian Performance Appraisal System and It’s Impact to 

Employee Performance, sumber: Daoanis (2012) 

Riset yang di teliti oleh Hamzah et al., (2014) bertema tentang pengaruh 

praktik MSDM terhadap kinerja pegawai. Riset ini melibatkan 40 responden dari 

pegawai Malaysian Skills Institute (MSI). Analisis data menggunakan SPSS 

dengan hasilnya menunjukkan adanya pengaruh baik antar rekrutment dan seleksi 

atas kinerja pegawai, serta kompensasi juga memiliki pengaruh baik atas kinerja 

pegawai.  

 

 

 

 

Gambar 2.20  Model Penelitian The Effect of Human Resource Management 

Practices on Employee Performance. Sumber: Hamzah et al., (2014). 

Jouda, Ahmad & Abed Dahleez (2016) menjalankan sebuah penelitian 

tentang pengaruhnya human reoursce management practices dengan employee 

performance. Penerapan ini bertujuan supaya mengetahui apakah terdapat dampak 

dari human resource management practice terhadap employee performance di 

sebuah universitas muslim di Gaza. Penelitian tersebut menggunakan primary 
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data yang dikumpul melalui kuesioner standar. Sampel tersebut merupakan hasil 

pemilihan acak yang terdiri dari 115 karyawan. Karyawan tersebut merupakan 

dari Islamic University of Gaza. Factor-faktor yang terdapat didalam human 

resource management practices ini terdiri dari rekrutmen dan seleksi, kompensasi 

dan insentif, pelatihan dan pengembangan, serta penilaian pegawai. Hasil tersebut 

menyimpulkan adanya hubungan positif antar factor-faktor dari human resource 

management practice tersebut terhadap kinerja karyawan. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.21 Model Penelitian Pengaruh Human Reource Management Practice 

terhadap Employees Performance, sumber:  Jouda et al., (2016). 

Riset yang diselenggarakan pada industry olahraga Sialkot Pakistan oleh 

Shaukat et al., (2015) tentang pengaruh praktik manajemen sumber daya manusia 

atas kinerja karyawan. kuesioner dibagikan kepada 130 orang dengan 

menggunakan Random sampling. Hasil data diolah menunjukkan adanya korelasi 

baik diantara kompensasi, pelatihan, employee involvement, penilaian kinerja atas 

kinerja karyawan. 
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Gambar 2.22 Model Penelitian Impact of HRM Practices on Employee’s 

Performance in Sports Industry Sialkot, Pakistan. Sumber: Shaukat et al., (2015). 

Sebuah studi yang diselenggarakan pada perusahaan tekstil Pakistan 

dengan bertema cara pengelolaan praktik manajemen sumber daya manusia 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Studi tersebut dibuat oleh (Tanveer et al., 

(2011)  untuk mendapatkan pengetahuan tentang pengaruhnya rekrutment dan 

seleksi, pengembangan dan pelatihan serta Appraisal kinerja terhadap kinerja 

karyawan. proses studi ini melibatkan 87 kuesioner yang balik untuk 

melaksanakan pengolahan data. Hasil pengolahan tersebut membuktikan 

bahwa.semua variabel independen tersebut memiliki pengaruh signifikan atas 

kinerja karyawan. 

 

 

 

Gambar 2.23 Model Penelitian The Way Human Resource Management Practices 

Effect Employees Performance. Sumber: Tanveer et al., (2011). 
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Riset oleh Zeb et a.l, (2017) bertujuan untuk menganalisis adanya 

hubungan antar independen variabel training & development, recruitment & 

selection dan appraisal kinerja pada employee job performance di perusahaan 

telekomunikasi Pakistan. Untuk riset ini berhasil maka didapatkan 272 sampel 

yang bakal dianalisis. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa variabel 

independen memiliki korelasi signifikan terhadap kinerja karyawan.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.24 Model Penelitian Impact of Human Capital Management Practices 

on Employee Performance. Sumber: Zeb et a.l, (2017) 

Riset yang dibuat oleh Hee & Jing (2018) diperusahaan manufaktur 

malasia untuk mengetahui pengaruh praktik SDM terhadap kinerja  karyawan. 

Melibatkan 161 karyawan untuk dijadikan sampel untuk pengolahan data. Dari 

hasil pengolahan data tersebut menunjukkan bahwa peran training & development 

memiliki peran penting serta performance appraisalkarena memiliki korelasi baik 

terhadap kinerja karyawan. Sebaliknya dengan kompensasi & benefits serta work-

life policies tidak memiliki korelasi terhadap kinerja karyawan.  
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Gambar 2.25 Model Penelitian The Influence of Human Resource Management 

Practice on Emplyee Performance in thje Manufacturing Sector in Malaysia. 

Sumber: Hee & Jing (2018). 

2.2 Definisi Variabel Dependen 

Pengertian dari kinerja bukan dilihat dari hasil dari perilaku dari karyawan, 

tetapi kinerja itu dilihat dari perilakunya itu sendiri. Pengertian kinerja itu sendiri 

memiliki arti tentang perilaku atau apa yang dilakukan oleh karyawan, bukan 

tentang apa yang dihasilkan oleh karyawan (Aguinis, 2014). 

 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Hubungan Antara Rekrutmen & Seleksi terhadap Kinerja Karyawan 

 Rekrutmen dan seleksi merupakan sebuah proses untuk menarik perhatian 

dari tiap individu didasarkan dari waktu dengan jumlah yang cukup dan melalui 

kualifikasi yang sesuai Ekwoaba (2015). Dalam proses seleksi ada berupa dilihat 

dari resume, percobaan dan review work samples, melalui wawancara, mengecek 

referensi dan latar belakang. Proses yang digunakan ini bertujuan untuk menilai 

dan memilih orang untuk menjadi karyawan yang memiliki kemampuan dan 
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keterampilan yang sesuai untuk kesuksesan dalam pekerjaan yang akan diberikan 

kepada mereka. 

 Menurut Saviour, Kofi, Yao & Kafui (2016) menyatakan bahwa rekrutmen 

dan seleksi karyawan itu mahal dalam segi biaya maupun waktu dan pentingnya 

proses ini dilaksanakan dengan cara efektif dan juga efisien dengan bertujuan 

menghasilkan pemilihan karyawan yang tepat untuk melakukan perkerjaan yang 

akan dilaksanakannya. 

 Sudiardhita (2017) menyatakan bahwa rekrutment serta seleksi merupakan 

tugas penting yang harus diutamakan oleh perusahaan agar mendapatkan pegawai 

yang keterampilan baik serta berkompetitif. Proses tersebut melibatkan 

ketertarikan serta mendapatkan kandidat yang sesuai yang berarti sangat vital 

karena mereka yang akan menunjukkan kualitas mutu dari karyawan yang 

dimiliki perusahaan. Hasil penelitian Sudiardhita (2017) menunjukkan dalam 

penelitiannya bahwa rekrutment serta seleksi memiliki pengaruh signifikan. 

2.3.2 Hubungan Antara Pelatihan & Pengembangan Terhadap Kinerja 

Karyawan 

Menurut Nudy (2015) bahwa program training & development sangatlah 

penting dalam pelaksanaan praktik SDM yang memberikan efek positif atas 

kualitas pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan yang akan menunjukkan hasil 

kinerja yang baik. Abogsesa & Kaushik (2018) menjelaskan tentang pelatihan itu 

adalah pengembangan skill  dan sensasi yang dibutuhkan pegawai agar 

melaksanakan tugas yang diberikan secara efisien. Pelatihan juga mampu 

memperkuat kemampuan karyawan secara efektif dengan cara memotivasi mereka 
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dan merubah mereka untuk lebih terorganisir dan bertata krama yang sepenuhnya 

memiliki efek terhadap kinerja dari organisasi.  

Shaukat et al., (2015) menyatakan bahwa pelatihan dengan meningkatkan 

ketrampilan dan kemampuan akan mempengaruhi kinerja karyawan jika dilatih 

sesuai tugas yang diberikan. Dibidang SDM peran pelatihan dan pengembangan 

paling diperhatikan oleh perusahaan karena aktifitasnya untuk memperkuat 

kinerja individu maupun kelompok (Talwar & Thakur, 2016). 

 Penelitian Khan et al., (2018) menyimpulkan bahwa pelatihan dan 

pengembangan terdapat pengaruh signifikan positif atas kinerja karyawan. Beliau 

menyatakan bahwa karyawan merupakan asset bagi perusahaan dan meningkatkan 

kemampuan mereka akan berdampak baik untuk perusahaan dan akan diarahkan 

ke jalan yang sukses. 

2.3.3 Hubungan Antara Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan 

 Omuya (2018) menyatakan bahwa manajemen kompensasi memiliki arti 

untuk menarik perhatian karyawan, untuk mempertahankan, dan juga 

mengembangkan karyawan untuk mencapai efisiensi, efektifitas, dan competitive 

advantage perusahaan. Karyawan lebih tertarik dengan upah berupa uang yang 

telah dihasilkan dengan menjadikan status symbol dan dapat merubah gaya 

hidupnya.  

Kompensasi menurut Thaief, Baharuddin, Priyono & Idrus (2015) adalah 

sesuatu yang diterima oleh karyawan yang telah berkontribusi atas kerja atau jasa 

yang telah diberikan ke perusahaan. Kompensasi diimplementasikan oleh 

manajemen sumber daya manusia dengan berbagai hasil biaya setiap individual. 
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Menurut Thaief et al., (2015) menyatakan kompensasi merupakan hasil apapun 

yang diterima oleh karyawan atas jasa atau kerja yang telah diberikan.  

Jean, Ngui & Robert (2017) mengetahui bagaimana perusahaan menjadi 

tertarik, membuat karyawan termotivasi dan bertahan diperusahaan jika diberikan 

kompensasi yang menarik dan reward yang bagus, hal ini akan meningkatkan 

perkembangan perusahaan. Asmawi (2017) juga menyatakan bahwa kompensasi 

berperan penting untuk menarik perhatian karyawan untuk tetap bekerja dengan 

baik dan nyaman di perusahaan. Penelitian oleh Omuya (2018) menyimpulkan 

bahwa kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

2.3.4 Hubungan Antara Penilaian Kinerja Terhadap Kinerja Karyawan 

 Sistem penilaian akan sukses jika sesuai dengan ekspektasi yang didapat 

oleh kinerja karyawan, jika mereka mencapai ekspektasi sesuai dengan 

penilaiannya maka memiliki peluang yang besar untuk meningkatkan kinerja 

mereka. Kiros (2015)menyatakan bahwa penting untuk diingat adalah saat 

mengukur tugas dan tujuan perusahaan harus sesuai dengan kompetensi karyawan 

tersebut. Namun penilitian oleh Bekele (2016) di Ethiopia menyatakan bahwa 

dengan kualitas penilaian kinerja yang tinggi maka akan menghasilkan hasil 

kinerja karyawan ke tingkat lebih tinggi dimana sebaliknya jika diberi penilaian 

kinerja rendah maka hasilnya akan rendah. 

Penilaian Kinerja merupakan salah satu dari kegiatan MSDM yang sudah 

diteliti secara baik oleh negara berkembang dan negara maju, Penilaian kinerja ini 

sudah dipertimbangkan sebagai motivator terbaik saat ini. Hasil dari penilaian 

kinerja ini menunjukkan bagian penting dalam MSDM karena hasilnya digunakan 

oleh untuk decision making oleh pihak manajer dan untuk kepentingan keputusan 
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administratif, pengembangan karyawan dan penelitian pribadi (Muhammad & 

Surayya, 2013). 

Anso (2014) juga menyatakan bahwa penilaian kinerja erupakan sebuah 

alat yang digunakan untuk meningkatkan perkembangan organisasi dan 

pengembangan profesional. Kegunaan penilaian kerja adalah untuk 

menindentifikasi karyawan, mengukur kinerja karyawan dimana kegunaan ini 

bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan karyawan dan adanya 

feedback kepada karyawan dan pengembangan karir.  

Arbaiy dan Suradi (2018) menyatakan bahwa peran manajer bisa menilai 

efisiensi karyawan dari organisasi melalui penilai kinerja dan hasilnya 

menciptakan keunggulan kompetitif antar rekan kerja. Penelitian oleh Ademola 

(2017) menyimpulkan bahwa peran penilaian kinerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah, serta model penelitian 

pendukung diatas, maka dapat dinyatakan sebuah model penelitian sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 2.21 Model Penelitian Hubungan  Recruitmen & Selection, Training and 

Development, Compensation dan Performance Appraisal terhadap Employee 

Performance. Sumber: Data Primer Diolah (2019). 
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Berdasarkan penjelasan dan model penelitian terdahulu diatasa, pengajuan 

hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1.  Terdapat pengaruh signifikan positif antara Recruitment & Selection 

dengan Kinerja Karyawan. 

H2. Terdapat pengaruh signifikan positif antara Training & Development 

dengan Kinerja Karyawan. 

H3. Terdapat pengaruh signifikan positif antara Kompensasi dengan Kinerja 

Karyawan. 

H4. Terdapat pengaruh signifikan positif dengan penilaian kinerja terhadap 

Kinerja Karyawan. 
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