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BAB II         

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Model-Model Penelitian Terdahulu 

            Berikut beberapa penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

employee performance diberbagai bidang industry yang telah diteliti oleh penelitian 

terdahulu. Penelitian terdahulu ini untuk menguatkan hasil penelitian penulis. 

Adapun model penelitian terdahulu yang dimaksud sebagai berikut: 

           Suharno et all., (2017) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan di PT.KIYOKUNI INDONESIA. Gaya 

kepemimpinan, disiplin dan motivasi kerja terhadap terhadap kinerja karyawan 

menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan yang positif secara simultan. 

Motivasi karyawan, disiplin, dan Gaya kepemimpinan pada kinerja karyawan 

memiliki pengaruh signifikan yang positif. Dimana pengaruh variabel yang paling 

kuat terhadap kinerja karyawan adalah disiplin. (Gambar 2.1) 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model penelitian pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan, 

Sumber: Suharno et al., (2017) 
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Gungor (2011) melakukan penelitian tentang hubungan anatara sistem 

manajemen reward dan kinerja karyawan dengan peran memediasi motivasi: studi 

kuantitatif tentang bank global. Menurut tinjauan pustaka pada studi sebelumnya 

terbukti bahwa organisasi menggunakan sistem penghargaan dan strategi untuk 

memotivasi karyawan mereka dan untuk meningkatkan kinerja mereka. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa terhadap kinerja karyawan berpengarh 

signifikan positif. (Gambar 2.2) 

 

 

 

Gambar 2.2 Model penelitian pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan, 

Sumber: Gungor (2011) 

 Atirah (2014) menilai peran motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. 

Universitas Malaysia Pahang. Dimana variabel independennya adalah motivasi 

intrinsik dan ekstrinstik dan variabel dependennya adalah Kinerja karyawan. 

Adapun tujuan dari penelitian untuk menganalisa beberapa faktor yang memotivasi 

karyawan serta untuk mengidentifikasi peran motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan. (Gambar 2.3) 

 

 

Gambar 2.3 Model penelitian pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan, 

Sumber: Atirah (2014) 
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 Ngima et al. (2013) melakukan penelitian tentang Kontribusi manajemen 

Motivasi terhadap Kinerja karyawan di Universitas Pertanian dan Teknologi 

Kenya. Penelitian kemudian disimpulkan dengan menunjukkan area perbaikan dan 

merekomendasikan metode manajemen yang meningkatkan motivasi karyawan 

yang mengarah untuk meningkatkan kinerja karyawan. Penelitian ini menjelaskan 

antara manajemen motivasi terhadap kinerja karyawan ada hubungan secara 

signifikan positif. (Gambar 2.4) 

 

  

 

Gambar 2.4 Model penelitian pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan 

Sumber: Ngima et al., (2013) 

 Ahmed et al. (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh motivasi 

terhadap kinerja karyawan dan komitmen karyawan di Universitas Sains Malaysia. 

Penelitian saat ini bertujuan untuk menguji dampak dari motivasi terhadap kinerja 

dan komitmen karyawan di Pengadilan Negeri Oman. (Gambar 2.5)  

 

 

Gambar 2.5 Model penelitian pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan, 

Sumber: Ahmed et al., (2017) 
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Ali et al. (2016) melakukan penelitian tentang dampak motivasi pada kinerja dan 

kepuasan kerja di Taman IT (Software House) Sektor Pashwar, Pakistan. Motivasi 

menunjukkan bagian penting di semua organisasi swasta dan publik. Hasil dari 

studi saat ini mengeksplorasi bahwa yang memainkan peran penting terhadap 

kinerja karyawan dan kepuasan kerja ialah motivasi. (Gambar 2.6) 

 

 

 

Gambar 2.6 Model penelitian pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan 

Sumber: Ali et al., (2016) 

Mukkibi dan Wily (2017) melakukan penelitin tentang Perencanaan Sumber 

Daya Manusia dan Karyawan Kinerja di Vision Untuk Afrika Internasional (VFAI-

Uganda). Tiga tujuan penelitian membimbing penelitian dan; menguji pengaruh 

peramalan karyawan, strategi motivasi dan strategi sumber daya dalam perencanaan 

sumber daya manusia pada kinerja karyawan VFAI. (Gambar 2.7)  
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Gambar 2.7 Model penelitian pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan, 

Sumber: Mukkibi dan Wily (2017) 

Amir & Amen (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh pelatihan 

terhadap kinerja karyawan. Tujuan makalah konseptual untuk mempelajari 

pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan. Lebih lanjut penelitian ini 

melanjutkan untuk menganalisis kerangka teoritis dan model yang terkait dengan 

pengembangan karyawan melalui program pelatihan dan pengembangan, dan 

pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

pelatihan yang efektif dianggap sebagai factor kuci peningkatan kinerja karyawan 

(gambar 2.8) 

 

  

Gambar 2.8 Model penelitian pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan, 

Sumber: Amir & Amen (2013) 
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menguraikan dampak Pelatihan dan Umpan Balik untuk meningkatkan kinerja 

karyawan. Tinjauan literatur yang dilakukan menjelaskan dan menyoroti peran 

pelatihan yang efektif dan umpan balik dalam meningkatkan kualitas proses tugas 

yang pada akhirnya menghasilkan peningkatan kinerja karyawan. (Gambar 2.9) 

  

 

  

Gambar 2.9 Model penelitian pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan, 

Sumber: Mubashar dan khan (2011) 

            Kazzem et all., (2017) melakukan penelitian tentang Pengaruh soft skill 

serta metodologi pelatihan terhadap kinerja karyawan di perusahaan Malaysia. 

Penelitian ini menunjukan bahwa Hasilnya menunjukkan bahwa dua metode 

prediktor-soft skill dan metodologi pelatihan-secara signifikan memprediksi kinerja 

karyawan. (Gambar 2.10) 

 

 

 

Gambar 2.10 Model penelitian pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan, 

Sumber: Kazzem et al., (2017) 

Faiza et all.,  (2015) melakukan penelitian tentang dampak pelatihan kinerja 

pegawai di sector perbankan Karachi. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan 

faktor-faktor yang mempengaruhi pelatihan di bank-bank Karachi dan bagaimana 
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bahwa ada pengaruh signifikan positif antara pelatihan terhadap kinerja karyawan 

(Gambar 2.11) 

 

 

  

 

 

Gambar 2.11 Model penelitian pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan, 

Sumber: Faiza et all.,  (2015) 

Anwar dan Waris (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh pelatihan, 

kompetensi dan disiplin terhadap kinerja karyawan di perusahaan (PT. Asuransi 

Bangun Askira). Penelitian ini menunjukkan bahwa diambil dari variable 

kompetensi, pelatihan dan disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Ansuransi Bangun Askira. (Gambar 2.12) 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Model penelitian pengaruh kompetensi terhadap kinerja karyawan, 

Sumber: Anwar dan Waris (2015) 
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signifikan secara langsung mempengaruhi kinerja. Dapat disimpulkan bahwasanya 

kompetensi memberi pengaruh terhadap kinerja karyawan (Gambar 2.13) 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Model penelitian pengaruh kopetensi kepada kinerja karyawan, 

Sumber: Subari dan Hannes (2015) 

 Alex dan Yoga (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh kompetensi 

dan motivasi terhadap kinerja karyawan di PT Pos Indonesia Bandung Kantor Pusat 

Cilaki. Latar belakang dari penelitian ini adalah penurunan kinerja karyawan dan 

peningkatan jumlah karyawan yang absen. Masalah-masalah itu perlu diatasi. 

Penelitian menunjukkan ada pengaruh signifikan yang positif antara kompetensi 

dan motivasi kinerja. (Gambar 2.14) 

 

  

Gambar 2.14 Model penelitian pengaruh kompetensi terhadap kinerja karyawan, 

Sumber: Alex dan Yoga (2015) 

 Juffery dan Yulianti (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh 

kompetensi, pelatihan dan disiplin terhadap kinerja karyawa di PT Karakatau Argo 
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logistic. PT. Krakatau Argo Logistics mengalami penurunan dalam kinerjanya. 

Secara keseluruhan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen efektif dalam 

sub variabel Kompetensi, Pelatihan, dan Disiplin Kerja akan dapat meningkatkan 

Kinerja Karyawan, dan akhirnya juga dapat meningkatkan daya saing perusahaan. 

(Gambar 2.15) 

         

 

 

Gambar 2.15 Model penelitian pengaruh kompetansi terhadap kinerja karyawan, 

Sumber: Juffery dan Yulianti (2017) 

 David et al., (2011) melakukan penelitian tentang keterkaitan antara 

kompetensi relational interpersonal dan kinerja karyawan. Makalah ini 

mengusulkan bahwa kompetensi hubungan interpersonal meningkatkan hubungan 

intra-organisasional dengan hubungan kerja antara karyawan dan manajer 

organisasi dan pemangku kepentingan lainnya. (Gambar 2.16) 

 

 

Gambar 2.16 Model penelitian pengaruh kompetansi terhadap kinerja karyawan, 

Sumber: David et al., (2011) 
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MercuBuana, Jakarta, Indonesia. Hasil penelitin ini menunjukkan bahwa 

kompetensi secara signifikan mempengaruhi kinerja karyawan. (Gambar 2.17) 

 

 

 

Gambar 2.17 Model penelitian pengaruh kompetansi terhadap kinerja karyawan, 

Sumber: Jeffery dan Ruliysnto (2017) 

 Sarmawa et al., (2015) melakukan penelitian tentang komitemen dan 

kompetensi sebagai predictor perilaku kewarganera organisasi dan pengaruh 

terhadap kinerja di Bali. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi dan analisis 

tentang peran komitmen dan kompetensi guru sebagai prediktor Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) dan juga pengaruhnya terhadap kinerja guru. (Gambar 

2.18) 

 

 

 

Gambar 2.18 Model penelitian pengaruh kompetensi terhadap kinerja karyawa, 

Sumber: Sumawa et al. (2015) 

Wumbui et al., (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh 

keseimbangan kehidupan kerja terhadap kinerja karyawan di Lembaga 

Pembelajaran Tinggi. Studi Kasus Universitas Kabarak. Penelitian ini 
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menunjukkan pelatihan dan kompetensi memediasi terhadap kinerja karyawan. 

Diharapkan bahwa penelitian ini akan digunakan oleh Departemen Sumber Daya 

Manusia Universitas Kabarak untuk memahami efek dari keseimbangan kehidupan 

kerja pada kinerja karyawan. (Gambar 2.19) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.19 Model penelitian pengaruh kompetensi terhadap kinerja karyawan, 

Sumber: Wumbui et al. (2017) 

Hidayat et al., (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh pelatihan dan 

kompetensi terhadap kinerja PT. Batik Trusmi Cirebon’semployee. Hasil Penelitian 

ini dapat disimpulkan bahwa kompetensi dan pelatihan terhadap kinerja karyawan 

memiliki pengaruh positif dan signifikan. (Gambar 2.20) 

 

 

Gambar 2.20 Model penelitian pengaruh kompetensi terhadap kinerja karyawan, 

Sumber: Hidayat et al., (2017) 
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Muhamud (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh pelatihan 

terhadap kinerja karyawan dalam organisasi sector di Kenya. Kasus Nhif Machakos 

County di Universitas Nairobi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai 

peran pelatihan dan hubungannya dengan kinerja karyawan. Hasil peneltian ini 

menunjukan bahwa pelatihan terhadap kinerja karyawan berpengaruh signifikan. 

(Gambar 2.21) 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 2.21 Model penelitian pengaruh pelatihan terhadap kineja karyawan, 

Sumber: Muhamud (2014) 

Sohail et al. (2014) melakukan penelitian tentang dampak pelatihan dan 

pengembangan kinerja karyawan di sektor perbankan yang berada di Punjab Utara. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pelatihan dan 

pengembangan karyawan terhadap kinerja karyawan. Hasilnya menunjukkan 
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bahwa pelatihan karyawan dan pengembangan karyawan terhdap kinerja karyawan 

ada hubungan positif yang signifikan. (Gambar 2.22)  

 

 

 

 

Gambar 2.22 Model penelitian pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan, 

Sumber: Maryam Sohail et al., (2014) 

Atola Jenepher Adongo (2013) melakukan penelitian tentang memeriksa 

pengaruh pelatihan job terhadap kinerja karyawan di industry telepon seluler di 

Telkom Orange Nakuru, Kenya. Untuk menetapkan apakah perubahan teknologi 

mempengaruhi kinerja karyawan di Telkom. Ini juga menentukan apakah Telkom 

melatih karyawannya untuk meningkatkan kinerjanya. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa pelatihan kinerja secara sinifikan mempengaruhi secara positif 

terhadap kinerja karyawan. (Gambar 2.23) 
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Gambar 2.23 Model penelitian pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan, 

Sumber: Andongo (2013) 

            Hamed et all., (2011) melakukan penelitian tentang pengembangan 

karyawan dan pengaruh dan kinerja karyawan kerangka konseptual di Pakistan. 

Variabel kunci mengidentifikasi terkait dengan pengembangan karyawan dan 

kinerja Karyawan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelatihan terhadap 

kinerja karyawan memiliki hubungan yang signifikan. (Gambar 2.24)  

 

 

 

 

Gambar 2.24 Model penelitian pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan, 

Sumber: Hamed et al. (2011) 

              Alnatheer et al. (2009) melakukan penelitian tentang peran motivasi dan 

strategi motivasi dalam kompetensi komunikatif mahasiswa Saudi dalam bahasa 

inggris. Penelitian ini menjelaskan bahwa bagaimana motivasi dan strategi motivasi 
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bisa mempengaruhi kompetensi monukatif siswa Saudi. hasil menunjukkan bahwa 

strategi pengajaran yang mendukung motivasi secara tidak langsung mempengaruhi 

kompetensi komunikatif siswa, tapi lebih mempengaruhi motivasi mereka. 

(Gambar 2.25) 

 

 

 

Gambar 2.25 Penelitian tentang pengaruh Motivasi terhadap Kompetensi, Sumber: 

Alnatheer et al., (2009) 

           Danang et al., (2015) telah melakukan penelitian tentang Pengaruh 

Kompensasi, Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, dan Pelatihan terhadap Kinerja 

Karyawan Bank Syriah Mandiri di Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kompensasi dan lingkungan kerja ada pengaruh signifikan yang positif, sementara 

kepemimpinan dan pelatihan terhadap kinerja karyawan berpengaruh signifikan 

namun tidak positif. (Gambar 2.26) 
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Gambar 2.26 Penelitian tentang pengaruh Pelatihan terhadap Kinerja Karyawan, 

Sumber: Danang et al., (2015) 

     Edi et al., (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh pendidikan dan 

pelatihan terhdap kinerja pegawai kota malang. Variabel terikat dalam penelitian 

ini adalah kinerja dengan indikator kuantitas, kualitas, dan sikap/kehandalan. (X1) 

Pengujian ini menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja pegawai. Untuk variabel pelatihan (X2) Pengujian ini menunjukkan bahwa 

variabel pelatihan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. (Gambar 

2.27) 

 

 

 

Gambar 2.27 Penelitian tentang pengaruh Pelatihan terhadap Kinerja Karyawan, 

Sumber: Edi et al., (2014) 
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sesuai dengan tanggung jawab diberikan kepadanya hingga mengasilkan prestasi 

kerja. (https://kbbi.web.id/kinerja) Kinerja merupakan akumulasi kemampuan 

individu, individu adalah asset bisnis (Harvard business essential, 2006) dengan 

demikian kinerja adalah kunci keberhasilan suatu perusahaan, kinerja adalah asset 

penting bagi perusahaan. Perusahaan tidak berjalan apabila tidak adanya kinerja 

karyawan didalamnya. Namun jika tidak adanya kinerja tentu tidak akan bisa 

menghasilkan tujuan yang dicapai oleh perusahaan. Colquit (2015) menjelaskah 

bahwa “kinerja adalah seperangkat nilai tabiat karyawan yang berkontribusi secara 

positif atau negative kepada tujuan perusahaan. Kinerja mencakup tiga elemen: (1) 

individu atau siapa, (2) aktivitas dan (3) tempat atau dimana” dapat disimpulkan 

bahwasanya kinerja adalah siapa yang bekerja, dimana perusahaan menentukan 

karyawan seperti apasaja yang ingin diperkerjakan didalam perusahaannya. Serta 

apa pekerjaannya, perusahaan juga menentukan tugas atau tanggung jawab seperti 

apa yang harus dijabati oleh karyawan tersebut dan juga harus sesuai dengan 

kemampuan karyawan, agar tidak terjadi permasalahan dalam proses 

berlangsungnya kerja. Dan yang terakhir tempat atau dimana karyawan itu 

melakukan pekerjaannya. Colquit (2015) sebelumnya berpandangan bahwa kinerja 

adalah bagaaimana perilaku atau sifat pekerjaan yang dikeluarkan karyawan pada 

pekerjaannya baik itu positif maupun negative. Jika nilai prilaku karyawan 

berkontrabusi negative (buruk) kepada perusahaan dengan begitu dikhawatirkan 

akan tugas pokok dan fungsi dari karyawan bersangkutan akan terganggu, dan 

kinerja didalam perusahaan juga tidak menutup kemungkinan ikut terganggu. 

Kondisi kinerja karyawan yang seperti ini tidak bisa dibiarkan, perusahaan harus 

mengatasi pesrmasalahan ini agar kinerja karyawan tidak semakin buruk. Namun 
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sebaliknya jika nilai prilaku karyawan berkontabusi positif (baik) atau lebih tinggi 

dari pada yang diharapkan akan meningkatkan kepuasan kerja karyawan. 

Terdapat pandangan para ahli tentang manajemen kinerja seperti pendapat 

Landy dan Conte (2010) kinerja diartikan untuk mencapai apa yang diharapkan oleh 

organisas serta  sebagai nilai yang diciptakan oleh organisasi dengan menggunakan 

asset produkifnya. Dapat disimpulkan bahwasanya kinerja yang dihasilkan 

karyawan dalam perusahaan bisa dilaksanakan secara organisasi ataupun kelompok 

sesuai dengan tugas, tanggug jawab dan fungsinya masing – masing.  

Mangkunegara (2009) menyatakan terdapat 3 elemen yang dapat memberi 

pengaruh terhadap kinerja karyawan ialah Human performance = Ability 

+Motivation dan Motivationa= Atitude+Situationn  Serta Ability= 

Knowlage+Skill.  

2.3 Hubungan antara Variabel Independen 

2.3.1 Hubungan antara Motivasi dengan Kinerja Karyawan 

Dalam konsep kerja efektif, motivasi mencirikan konseptual individu 

Menurut pendapat Mangkunegara (2009) menjelaskan “Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja adalah kemampuan dan motivasi” lain halnya 

Mangkunenegara (2009) dijelakan dalam mempengaruhi kinerja karyawan 

terdapat elemen-elemen penting seperti “Kinerja manusia = kemampuan + 

motivasi, Motivasi = sikap + situasi, Kemampuan = pengetahuan + skill”. Dari 

penjelasan Mangkunegara (2009) diatas dapat disimpulkan bahwa untuk 

memepengaruhi kinerja karyawa perlu adanya motivasi. Dimana motivasi kerja 

mampu menyampaikan energi yang mengembangkan semua kemampuan yang 
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dimiliki oleh karyawan, dan membuat impian besar serta menaikkan semangat 

kerja.   

Berdasarkan Gungor (2011) bahwsanya motivasi baik dari segi intrinsic dan 

ekstrinsik dapat berpengaruh kepada kinerja karyawan. Dan Suharno et al., 

(2017), Hasyim, (2013), mereka berpendapat motivasi berpengaruh baik terhadap 

kinerja karyawan. Namun menurut Mukkini dan Willy (2017) bahwasanya trategi 

motivasi berupa rewards atau penghargaan, insentif dan benefit memberi 

pengaruh kepada kineerja karyawa. 

2.3.2 Hubungan antara Kompetensi dan Kinerja Karyawan 

Gupta et al., (2012) Untuk mencapai kinerja karyawan yang efektif 

perusahaan sebaiknya mempertimbangkan faktor aspek kompetensi yang dimiliki 

karyawan. Hal ini tergantung pada jenis kompetensi masing-masing organisasi 

sesuai dengan kebutuhan dan minat pencapaian kinerja. Konsep tersebut 

mencakup unsur tanggung jawab, kompetensi, keahlian, interdependensi, 

pendidikan, pelatihan dan pembelajaran.  

Kessler et al., (2009) menjelaskan bahwa Kompetensi adalah karakteristik 

atau perilaku spesifik seseorang dalam hal konsep, keterampilan, pengetahuan, 

nilai dan motif diri yang memungkinkannya bekerja lebih unggul, efektif, dan 

sukses daripada yang lain. Menurut Gupta (2012) Kompetensi dapat diamati, 

diverifikasi, secara logis, digunakan sebagai referensi, dapat diandalkan, dan yang 

berhubungan dengan fungsi pekerjaan. Untuk menjalankan tugas, karyawana 

yang memiliki kompetensi sebagai syarat pemenuhan tugas (job demand). 

Penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya kompetensi memeberi 
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dampak kepada kinerja karyawan. Seperti hasil penelitian yang dikemukakan oleh 

Juffery dan Yulianti (2017), Alex dan Yoga (2015), Subari dan Hanes (2015) 

penelitian menghasikan sesungguhnya kompetensi berpengaruh  kepada kinerja 

karyawan. namun menurut penelitian yang dikemukakan oleh Anwar dan Waris 

(2015) menunjukkan bahwa diambil dari variable kompetensi, pelatihan dan 

disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

2.3.3 Hubungan antara Pelatihan dan Kinerja Karyawan 

Pelatihan dianggap berarti untuk perusahaan dikarenakan pelatihan 

merupakan alat untuk memperbaiki kinerja semua personil untuk pertumbuhan 

dan keberhasilan organisasi. Hal ini bermanfaat bagi pengusaha dan karyawan 

suatu organisasi. Seorang karyawan akan menjadi lebih efisien dan produktif jika 

dia dilatih dengan baik. Perusahaan dapat mengembangkan dan meningkatkan 

kualitas karyawan saat ini dengan memberikan pelatihan dan pengembangan yang 

komprehensif. Menurut David, (2006) menyatakan bahwa melalui pelatihan 

perusahaan dapat mengembangkan serta mempertajam kemampuan kreativitas, 

berpikir, mengambil keputusan tepat dan lebih produktif setiap individu 

karyawan.  Menurut Noe et al., (2011) menjelaskan juga pelatihan sebagai faktor 

karyawan dapat menghadapi pelanggan secara efektif serta memahami keluhan 

mereka pada waktu yang tepat. Rowden (2005), menyarankan bahwa pelatihan 

juga bisa menjadi alat yang efisien menambah kepuasan kerja, karena kinerja 

karyawan yang lebih baik menyebabkan penghargaan oleh manajemen puncak, 

maka karyawan merasa lebih menyesuaikan diri dengan pekerjaannya.   
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Dapat disimpulkan dari penelitian diatas bahwa sesungguhnya untuk 

meningkatkan kinerja karyawan pelatihan dinyatakan bisa berpengaruh kepada 

kinerja karyawan. Seperti dalam penelitian yang telah dilakukan Oleh Ali & 

Kazzem (2017), dan Amir & Amen (2003) mereka mengemukakan bahwa 

pelatihan yang efektif dianggap sebagai faktor kuci peningkatan kinerja 

karyawan. Serta hasil penelitian Athar dan Faiza (2015) beberapa faktor pelatihan 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan Bank karawang.Akan tetapi 

menurut penelitian Mubashar dan khan (2011) bahwasanya pelatihan dan umpan 

balik memberikan bantuan dalam memperbaiki metode pelaksanaan tugas psrs 

karyawan, yang tentunya berdampak pada kinerja mereka. Namun menurut Edi 

et al., (2014) dan Danang et al., (2015) bahwasanya hasil penelitian mereka 

pelatihan terhadap kinerja karyawan tidak memiliki hubungan yang signifikan. 

2.3.4 Hubungan antara Motivasi dan Kompetensi 

Kim & Cho (2014) menjelaskan bahwasanya motivasi dikategorikan secara 

luas seperti tipe ekstrinsik dan instrinsik. Motivasi ekstrinsik atau dari luar dinilai 

bahwa perilaku seseorang dapat diatur oleh kekuatan eksternal seperti hadiah, 

imbalan uang, nilai dan lain sebagainya. Motivasi internal mengacu pada 

kekuatan dalam diri yang mendorong orang untuk bertindak dan berperilaku 

dalam mode tertentu dan mendapatkan kepuasan dari hanya melakukan tugas 

setiap kali. Ryan dan Deci (2002) memperkaya pandangan dikotomi tentang 

motivasi ke dalam kategori lebih jauh dari satu ujung ke ujung lainnya (ekstrinsik 

untuk kontinum motivasi intrinsik), yaitu ekstrinsik, introjeksi, teridentifikasi, 

intrinsik. Motivasi introjeksi mengacu pada pengaturan perilaku seseorang oleh 

tekanan dalam diri yang terkait dengan rasa kewajiban atau perasaan cemas 
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sementara motivasi yang teridentifikasi adalah nilai yang agak memihak dari 

tugas yang mana individu mengatur target tertentu (Kim & Cho , 2014).  

Menurut Fernet et al., (2010) Motivasi intrinsik adalah motivasi otonom 

sepenuhnya didorong dari kekuatan diri batin. Amotivation juga termasuk dalam 

penelitian motivasi dan mengacu pada kurangnya penentuan nasib sendiri atau 

yang lain yang tidak termotivasi intrinsik maupun ekstrinsik. Di tempat kerja 

sastra motivasi mengenai hal ini diklaim bahwa motivasi intrinsik dan 

diidentifikasi berhubungan dengan kepuasan pekerjaan yang lebih, kurang 

burnout kerja dan keinginan berpindah Fernet et al., (2010) Mencoba untuk 

mengeksplorasi hubungan antara jenis motivasi guru dan keyakinan kompetensi 

diri mengenai pengajaran, literature bahwa antara motivasi otonom serta self-

efficacy ada hubungan positif Fernet et al., (2010). Guru yang sangat termotivasi 

lebih banyak terlibat dalam pekerjaan mereka dan lebih puas. Motivasi guru 

dalam jabatan dikaitkan dengan keyakinan kompetensi diri, stres kerja dan 

kepuasan kerja (Klassen & Chiu, 2010).  

2.4 Model Penelitian dan Rumusan Hipotesis 

  

H3  H1 

 H2 

 H4 

 

Gambar 2.11 Gambar penelitian faktor Motivasi, Kompetensi, dan Pelatihan 

terhadap kinerja karyawan, sumber: Sujiati (2017) 
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Berdasarkan model diatas untuk penelitian ini terdapat terdapat 4 (empat) 

perumusan hipotesis sebagai berikut: 

H.1: Motivasi secara signifikan mempengaruhi kinerja karyawan  

H.2: Kompetensi secara signifikan mempengaruhi kinerja karyawan  

H.3: Motivasi secara signifikan mempengaruhi kompetensi karyawan  

H.4: Pelatihan secara signifikan mempengaruhi Kinerja karyawan 
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