
BAB II 
KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 
  

2.1 Model Penelitian Terdahulu  

Penelitian Imran et al. (2012) ini meneliti hubungan antara kepemimpinan 

transformasional, lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Kuesioner disebarkan 

pada 215 responden yang merupakan karyawan dari sektor manufaktur di Pakistan. 

Sample diambil pada karyawan level manajerial dengan menggunakan sistem 

purposive sampling dan data diolah dengan menggunakan program SPSS. 

Gambar 2.1 
Model Penelitian Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap 

Kinerja Pegawai 
 

 
Sumber : Imran et al. (2012) 

Penelitian yang dilakukan oleh Pradeep dan Prabhu (2011) ini dilakukan 

dengan membandingkan pengaruh gaya kepemimpinan pada sektor publik dan 

perusahaan swasta di India. Data diambil dari 43 manajer tingkat menengah dan 156 

bawahan. Penelitian ini meneliti efektivitas kepemimpinan melalui skor Garrett. 

Kemudian membahas apakah ada perbedaan dalam pilihan kepemimpinan antara 
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sektor publik dan perusahaan swasta. Hubungan antara gaya kepemimpinan 

transformasional, transaksional, laissez-faire dan kinerja karyawan diteliti dengan 

analisis regresi.  

Gambar 2.2 
Model Penelitian Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan 

 

Sumber : Pradeep dan Prabhu (2011) 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Eran (2006) tentang  pengaruh gaya 

kepemimpinan dan politik organisasi terhadap kinerja pegawai pada sektor publik di 

Israel. Penelitian ini bertujuan untuk menguji persepsi politik antara karyawan sektor 

publik sebagai mediator antara gaya kepemimpinan atasan dan aspek kinerja 

karyawan. Sampel dari penelitian ini  adalah pegawai organisasi keamanan publik di 

Israel, peneliti meminta mereka untuk mengevaluasi gaya kepemimpinan atasan 

mereka.  Sampel penelitian diambil dari 233 responden yang merupakan pegawai 

pemerintahan dibidang agen keamanan negara dengan periode pengambilan sampel 

dari bulan Desember 2002 sampai Agustus 2003. Metode yang digunakan adalah 

pengambilan langsung responden ke kantor agen keamanan nasional dengan 
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mendapatkan izin dari pihak manajemen perusahaan dan data diolah dengan 

menggunakan program SPSS.  

Gambar 2.3 
Model Penelitian Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Sumber : Eran (2006) 

Funmilola et al. (2013) melakukan penelitian pada beberapa perusahaan 

berskala kecil dan menengah di Nigeria, penelitian ini dilakukan untuk  mengetahui 

hubungan antara pay, promotion, supervision, work itself dan work condition 

terhadap job performance dengan job satisfaction sebagai variabel intervening. 

Kuesioner dibagikan kepada sebanyak 105 responden yang merupakan karyawan dari 

berbagai UKM dengan menggunakan simple random tehcnique method.  Hasil 

kuesioner dikumpulkan dan diolah dengan mengunakan program SPSS versi 20 untuk 

mengetahui korelasi antar variabel independen dan dependen. 
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Gambar 2.4 
Model Penelitian Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

 
Sumber : Funmilola et al. (2013) 
 

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Lim et al. (2012) untuk meneliti 

hubungan antara job performance sebagai variable dependen dengan variabel 

independen yaitu rewards and incentives, workplace environment, work–family 

related factors dan personality. Sebanyak 169 responden diambil sebagai sampel 

dalam penelitian ini, sampel diambil dari para pekerja perusahaan sektor manufaktur 

di Melaka dan Kuala Lumpur, Malaysia. Kuesioner yang digunakan adalah self-

administered survey dengan 40 pernyataan yang diadopsi dari berbagai penelitian 

terdahulu dengan skala Likert 1-5 dan data yang kembali diolah dengan 

menggunakan program SPSS versi 19. 
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Gambar 2.5 
Model Penelitian Pengaruh Lingkungan Kerja Pada Kinerja Pegawai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber : Lim et al. (2012) 
 

Hameed  et al. (2012) mengadakan penelitian untuk meneliti hubungan antara  

kompensasi terhadap kinerja karyawan. Sebuah kuesioner yang dirancang untuk 

mengumpulkan data tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kompensasi 

seperti gaji, imbalan, kompensasi tidak langsung dengan kinerja karyawan. Data 

dikumpulkan dari sebanyak 200 karyawan tetap dari beberapa bank yang berbeda di 

wilayah Punjab, Pakistan. Data dari kuesioner yang dikumpulkan kemudian dianalisis 

dengan menggunakan program SPSS versi 17.0. Teknik analisis dan deskriptif yang 

berbeda digunakan untuk menganalisis data. 
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Gambar 2.6 
Model Penelitian Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja 

Karyawan

       
 Sumber : Hameed  et al. (2012) 
 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Sadegi dan Pihie (2013) pada 

sebuah perusahaan di Malaysia dengan responden sebanyak 183 orang. Penelitian ini 

menginvestigasi hubungan antara variabel kepuasan kerja, dukungan atasan dan 

lingkungan kerja terhdapa kinerja karyawan.  

Gambar 2.7 
Model Penelitian Pengaruh Kepuasan Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan 

 
 
  Sumber : Sadegi dan Pihie (2013) 
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Penelitian oleh Wekesa dan Nyaroo (2013) ini menguji pengaruh kompensasi 

terhadap kinerja guru sekolah menengah negeri di Kenya. Penelitian ini mengadopsi 

desain survei deskriptif dengan sampel sebanyak 114 guru dan 14 kepala sekolah. 

Simple random sampling digunakan untuk memilih responden guru dan purposive 

sampling untuk memilih responden kepala sekolah, data yang didapatkan kemudian 

diolah dengan menggunakan program SPSS. 

Gambar 2.8 
Model Penelitian Pengaruh Kompensasi Dan Penghargaan Terhadap Kinerja 

Karyawan 

 
Sumber :  Wekesa dan Nyaroo (2013)  

 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Khan et al., (2012) pada beberapa 

rumah sakit di Punjab, Pakistan. Dalam penelitiannya peneliti menginvestigasi  

hubungan dan pengaruh dari pay, promotion, job safety and security, working 

conditions, job autonomy, relationship with co-workers, relationship with supervisor 

dan nature of the work dan job satisfaction terhadap variabel dependen job 
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performance. Penelitian dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor penentu kepuasan 

kerja dan dampak kepuasan kerja pada kinerja karyawan dalam lembaga kesehatan di 

Pakistan. Penelitian ini mengamabil sampel sebanyak 200 orang yang terdiri dari 

dokter, perawat, staf keuangan dan administrasi. Program SPSS versi 19.0 digunakan 

untuk menganalisa data statistik. 

Gambar 2.9 
Model Penelitian Pengaruh Kompensasi, Lingkungan Kerja Dan Kepuasan Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan 

 
Sumber : Khan et al. (2010) 
 
2.2. Definisi Variabel Dependen  
 
2.2.1 Kinerja Karyawan 

Kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai 

(perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan 

dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang 

dicapai suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan 
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yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber 

daya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan pegawai yang 

berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut 

Murphy dan Cleveland (1995). 

Menurut Rue dan Byars (1981), kinerja adalah tingkat pencapaian hasil dan  

kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas atau pekerjaan sehingga bisa dikatakan 

kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan 

tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Prawirosentono (1999) 

yang menyatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang 

atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan 

tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi, tidak 

melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. 

 

2.3.   Hubungan Antar Variabel 

2.3.1     Hubungan Antara Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam 

kaitan dengan lingkungan pekerjaan. Faktor-faktor yang seperti penerangan dari 

tempat kerja (Vischer, 2007). Ada juga beberapa gangguan lain yang dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan. Gangguan lain seperti kebisingan yang akan 

menyebabkan ketidaknyamanan pada karyawan dan dengan demikian mengurangi 

produktivitas karyawan. Selain itu, kepuasan karyawan mempunyai kaitan dengan 

kinerja karyawan. Oleh karena itu, untuk membuat karyawan puas, faktor lingkungan 
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kerja fisik perlu ditingkatkan pada semua tempat kerja. Gibson et al. (1982)  

menyatakan bahwa bila karyawan menjadi stres di tempat kerja, maka karyawan 

memiliki potensi tinggi untuk melakukan pekerjaan dengan lambat dan akan 

mempengaruhi kinerja karyawan. Seorang karyawan bisa terpengaruh oleh tugas 

yang diberikan pada mereka dan juga lingkungan tempat mereka bekerja. Dengan 

memiliki lingkungan yang baik, karyawan bisa menerapkan energi dan perhatian 

penuh untuk melakukan pekerjaan (Vischer, 2007)  

Vischer (2007) juga menyatakan bahwa dimensi dan penataan furniture, tata 

ruang, tingkat kebisingan, suhu ruangan, jumlah dan aksesibilitas file dan pekerjaan 

penyimpanan, dan tinggi partisi tempat kerja memiliki dampak yang besar terhadap 

kepuasan kerja dan kinerja, baik individu dan tim. Sebuah lingkungan kerja yang 

efektif yang positif dan mendukung memungkinkan karyawan untuk bekerja dengan 

nyaman dan memiliki kemauan untuk memberikan komitmen penuh mereka dan 

kontribusi dalam melakukan tugas yang diberikan. Lingkungan kerja mendukung 

menentukan kepuasan dan kinerja, komitmen dan kontribusi karyawan terhadap 

organisasi. Kenyamanan lingkungan merupakan hal yang dibutuhkan oleh karyawan 

untuk melakukan pekerjaan dan kegiatan mereka dengan baik . 

2.3.2     Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan 

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk 

mencapai tujuan dengan antusias (Keith, 1985). Gibson et al. (1982) menerangkan 

bahwa kepemimpinan adalah konsep yang lebih sempit daripada manajemen. 

Manajer dalam organisasi formal bertanggung jawab dan dipercaya dalam 
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melaksanakan fungsi manajemen. Pemimpin kadang terdapat pada kelompok 

informal, sehingga tidak selalu bertanggung jawab atas fungsi-fungsi manajemen. 

Seorang manajer yang ingin berhasil maka dituntut untuk memiliki kepemimpinan 

yang efektif.  

2.3.3    Hubungan Antara Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 
 

Dawis dan Nestrom (1985) mendefinisikan kepuasan kerja sebagai hasil dari 

penilaian dari pekerja dan sejauh mana lingkungan kerja memenuhi kebutuhan 

pekerja. Kepuasan kerja mengacu pada sikap dan perasaan pekerja tentang kondisi 

pekerjaan mereka. Sikap positif terhadap pekerjaan menunjukkan kepuasan kerja 

sedangkan sikap negatif terhadap pekerjaan menunjukkan ketidakpuasan terhadap 

pekerjaan mereka (Armstrong, 2006). Smith et al. (1969) mengemukakan bahwa 

kepuasan kerja adalah perasaan atau tanggapan afektif terhadap suasana kerja. 

Kepuasan kerja dapat didefinisikan juga sebagai sejauh mana seorang pekerja puas 

dengan imbalan yang diterima dari pekerjaannya terutama berkaitan dengan motivasi 

intrinsik (Statt, 2004). Nash (1985) menemukan bahwa sifat kepuasan kerja di dunia 

industri tergantung tidak hanya pada satu tetapi banyak faktor seperti promosi, paket 

penggajian, pengawasan, pekerjaan, tim kerja dan kondisi kerja. 

Basset (1995) menyatakan bahwa kepuasan kerja juga dipengaruhi oleh fungsi 

dan kedudukan karyawan dalam organisasi, dimana karyawan yang berkedudukan 

lebih tinggi merasa lebih puas karena mereka mempunyai otonomi yang lebih besar, 

pekerjaanya lebih bervariasi dan memiliki kebebasan dalam melakukan penilaian 

adapun karyawan pada level bawah lebih besar kemungkinannya mengalami 
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ketidakpuasan dan kebosanan karena pekerjaan yangkurang menantang dan tangung 

jawabnya lebih kecil hal itu biasa terjadi pada karyawan pada level bawah yang 

berpendidikan tinggi yang memperoleh pekerjaan yang tidak sepadan dengan 

kemampuan keahliannya.  

2.3.4    Hubungan Antara Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan 

Imbalan merupakan pemberian kepada pegawai atau sesuatu yang diterima 

pegawai sebagai balas jasa atas prestasinya kepada perusahaan dalam melaksanakan 

pekerjaan. Imbalan ekonomi biasanya diberikan dalam bentuk gaji, upah, tunjangan, 

bonus, insentif,dan lain-lain. Imbalan yang bersumber dari luar atau disebut juga 

dengan imbalan ekstrinsik terutama imbalan yang berbentuk uang seperti gaji, 

tunjangan dan lain-lain. Penelitian yang menghubungkan antara imbalan terutama 

gaji dengan kinerja dilakukan oleh para peneliti seperti Kalleberg (1974), Locke 

(1973), Ronen et al.(1973), hasil penelitiannya menyimpulkan terdapat hubungan 

positif antara gaji dengan prestasi kerja. Lawle dan Porter (1966) melaporkan terdapat 

hubungan yang signifikan antara gaji dengan kinerja karyawan. 

 

2.4. Model Penelitian Dan Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang telah penulis bahas dalam tulisan 

diatas, maka penulis merumuskan model penelitian yang merupakan gabungan dari 

beberapa model penelitian sebelumnya dan akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

 

Victor, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan pada Perusahaan Galangan Kapal di Kota Batam, 2015 
UIB Repository(c)2015 



Gambar 2.10 
Model Penelitian Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan 

Pada Perusahaan Galangan Kapal Di Kota Batam 
 

 
Sumber : Funmilola et al. (2013); Sadegi dan Pihie (2013); Imran et al. (2012) 
        
Adapun perumusan hipotesis dari permasalahan diatas adalah sebagai berikut : 

H1 = Lingkungan Kerja berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Karyawan 
 
H2 = Gaya Kepemimpinan berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Karyawan  

H3 = Kepuasan Kerja berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Karyawan  

H4 = Kompensasi berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Karyawan 
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