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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

2.1      Model Penelitian terdahulu  

Penelitian oleh Elnaga dan Imran (2013) ini bertujuan untuk meneliti 

pengaruh program pelatihan yang efektif terhadap kinerja karyawan. Karyawan 

dari perusahaan swasta di Arab Saudi dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini.  

Gambar 2.1 

Penelitian pengaruh pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan 

 
Sumber: Elnaga dan Imran (2013) 

Hussain dan Rehman (2013) dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh dari pelatihan, kerjasama tim, penilaian kinerja dan 

kompensasi terhadap kinerja karyawan pada karyawan perusahaan di Pakistan.   

Gambar 2.2 

Penelitian pengaruh pelatihan dan kompensasi terhadap kinerja karyawan 

Sumber : Hussain dan Rehman (2013) 
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Kompensasi Kinerja Karyawan 

 

Ibrar dan Khan (2015) meneliti pengaruh kompensasi terhadap kinerja 

karyawan. Dalam penelitian ini, populasi yang dijadikan sampel merupakan 

karyawan dan tenaga pengajar dari sekolah swasta yang berada di Switzerland. 

Gambar 2.3 
Model penelitian pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan  

 

Sumber: Ibrar dan Khan (2015) 

 

Penelitian dari Jie et al., (2013) ini bertujuan untuk menguji pengaruh 

sikap terhadap kerja, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi dengan kinerja 

karyawan pada beberapa perusahaan di Indonesia. Penelitian di lakukan terhadap  

staf manajerial dan non-manajerial dalam perusahaan.  

Gambar 2.4 

Model penelitian pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan 

 

 
 

Sumber : Jie et al., (2013) 
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Ahmad et al., (2014) dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh dari komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan dan 

hubungannnya dengan kinerja karyawan pada karyawan sektor perbankan di 

Pakistan.  

Gambar 2.5 

Model penelitian pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Sumber : Ahmad et al., (2014) 

 

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

transformasional, lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada karyawan di 

sektor manufaktur di Pakistan. Penelitian ini dilakukan pada responden yang 

merupakan pegawai dan manajer dari  industri manufaktur di Islamabad, Pakistan.   

Gambar 2.6 

Model penelitian pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 

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

institusi kesehatan di Pakistan. Penelitian ini meninvestigasi hubungan dan 

pengaruh dari variabel kompensasi, promosi, keamanan kerja, kondisi kerja dan 

hubungan kerja  terhadap variabel dependen kinerja karyawan.  

Gambar 2.7 

Model penelitian pengaruh kompensasi dan kepuasan kerja terhadap  

kinerja karyawan 

 
Sumber : Khan et al., (2010) 

 

Funmilola et al. (2015) melakukan penelitian pada beberapa perusahaan 

berskala kecil dan menengah di Nigeria, penelitian ini dilakukan untuk  

mengetahui hubungan antara kepuasan kerja dan kinerja karyawan.  

Gambar 2.8 

Model penelitian pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan 

Sumber : Funmilola et al. (2015) 
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Penelitian selanjutnya oleh Wekesa dan Nyaroo (2013) menguji pengaruh 

kompensasi dan penghargaan intrinsik dan ekstrinsik terhadap kinerja dari guru 

yang mengajar di sekolah menengah negeri di Kenya.  

Gambar 2.9 

 Model penelitian pengaruh kompensasi, penghargaan intrinsik dan ekstrinsik 

terhadap kinerja karyawan  

  
Sumber :  Wekesa dan Nyaroo (2013)  

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

antara  kompensasi terhadap kinerja karyawan. Data dikumpulkan dari beberapa 

karyawan tetap dari bank yang berbeda di wilayah Punjab, Pakistan. 

Gambar 2.10 

Model penelitian pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan  

 

 
 

 Sumber : Hameed  et al. (2012) 
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Kompensasi Kinerja Karyawan 

Li (2014) dalam penelitiannya meneliti tentang pengaruh dari variabel 

independen yaitu motivasi, kepuasan kerja dan komitmen organisasi terhadap 

kinerja karyawan pada pegawai negeri yang bekerja di sektor publik di China. 

Gambar 2.11 

Model penelitian pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan 

 
Sumber : Li (2014) 

 

 

Njanja et al (2013) meneliti hubungan penghargaan terhadap kinerja 

karyawan. Dalam penelitian ini populasi yang dijadikan sampel merupakan 

perusahaan energi di Kenya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti 

pengaruh kompensasi terhadap peningkatan kinerja karyawan.  

Gambar 2.12 
Model penelitian pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan 

. 

Sumber: Njanja et al. (2013) 

 

Al Qudah et al. (2014) meneliti pengaruh HRM practices terhadap kinerja 

karyawan di sebuah institusi Malaysia (MSI). Faktor independen yang diteliti 
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Rekrutmen dan Seleksi 

Kompensasi 

Kinerja Karyawan 

Kepuasan Kerja Kinerja Karyawan 

merupakan variabel rekrutmen & seleksi dan kompensasi, sedangkan faktor 

dependen merupakan kinerja karyawan. Data didapatkan dengan melalui 

pembagian kuesioner. 

Gambar 2.13 
Model penelitian pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan 

   

Sumber: Al Qudah et al. (2014) 

 

Paracha, et al. (2012) meneliti tentang pengaruh kepuasan kerja terhadap 

kinerja karyawan. Penelitian dilakukan di sekolah swasta yang berada di negara 

Pakistan. Data didapatkan melalui pembagian kuesioner sejumlah 250 responden. 

Gambar 2.14 
Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan  

 

Sumber: Paracha, et al. (2012) 

Dina (2012) dalam penelitian ini bertujuan untuk meneliti adanya 

pengaruh antara variabel motivasi kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja 

pegawai. Penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 

karyawan dari perusahaan swasta yang beroperasi di wilayah barat Rumania.  
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Kepuasan Kerja 
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Gambar 2.15 

Model penelitian pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan 

 

 
       Sumber : Dina (2012) 

Thamrin (2012) meneliti tentang pengaruh transformational leadership, 

organizational commitment terhadap kinerja karyawan dan job satisfaction. 

Penelitian ini dilakukan di perusahaan bagian pengiriman barang yang ada di 

Indonesia. 

Gambar 2.16 

Model penelitian pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan 

 

 

Sumber: Thamrin (2012) 
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Penelitian selanjtnya oleh Jagero et al., (2012) bertujuan untuk meneliti 

pengaruh program pelatihan dan pengembangan karyawan terhadap kinerja pada 

karyawan 2 perusahaan expedisi terbesar di Tanzania.  

Gambar 2.17 

Model penelitian pengaruh pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan 

 
Sumber: Jagero et al., (2012) 

 

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

meneliti hubungan antara penghargaan dan insentif, lingkungan kerja, komitmen 

organisasi dan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada pekerja perusahaan 

manufaktur di Melaka dan Kuala Lumpur, Malaysia.  

Gambar 2.18 

Model penelitian pengaruh lingkungan kerja dan kompensasi terhadap kinerja 

karyawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Lim et al., (2012) 

 

Hong et al., (2013) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 
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kawasan Seremban, Malaysia. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti hubungan 

lingkungan kerja, gaji, keadilan dan promosi dan kaitannya dengan kinerja 

karyawan perusahaan manufaktur.  

Gambar 2.19 

Model penelitian pengaruh lingkungan kerja dan kompensasi terhadap kinerja 

karyawan 

 
Sumber : Hong et al., (2013) 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Kiruja dan Kabare (2013) pada 

beberapa lembaga dan institusi bidang pendidikan tinggi di Kenya. Dalam 

penelitian ini  peneliti menginvestigasi hubungan dan pengaruh dari faktor 

lingkungan kerja terhadap kinerja dari karyawan di bagian tenaga pengajar, staf 

administrasi, kepala jurusan dan juga staff non pengajar.  

Gambar 2.20 

Model penelitian pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 

 
Sumber : Kiruja dan Kabare (2013) 
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Penelitian berikutnya dilakukan oleh Yvonne et al. (2014) yang meneliti 

tentang hubungan antara kepuasan kerja dan kinerja karyawan pada perusahaan di 

bidang ritel di Kuala Lumpur, Malaysia.  

Gambar 2.21 

Model penelitian pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan 

 
Sumber : Yvonne et al. (2014) 

 

 

2.2.  Definisi Variabel Dependen 

 

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 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 

(Hussain & Rehman, 2013) 

Kinerja karyawan didefenisikan sebagai pencapaian tugas-tugas yang 

membentuk sebuah prestasi terhadap pekerjaan karyawan (Khan et al., 2010). 

Penilaian kinerja adalah proses dimana organisasi mengawasi pelaksanaan kerja 

individu. Dalam penilaian kinerja dinilai kontribusi karyawan kepada organisasi 

selama periode tertentu. Umpan balik penilaian kinerja memungkinkan karyawan 

mengetahui seberapa baik karyawan bekerja jika dibandingkan dengan standar 

organisasi (Khan et al., 2010). 
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Kinerja karyawan merupakan hasil kerja atau taraf kesuksesannya dalam 

melaksanakan pekerjaan, ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor (Ali et al., 

2011). Pada dasarnya kinerja karyawan merupakan hasil proses yang kompleks, 

baik berasal dari diri pribadi karyawan (internal factor), keadaan lingkungan 

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

faktor internal misalnya motivasi, tujuan, harapan, dan lain-lain. Faktor eksternal 

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

merupakan harapan bagi semua perusahaan dan institusi yang mempekerjakan 

karyawan, sebab kinerja karyawan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan 

kinerja perusahaan secara keseluruhan. Jika kinerja karyawan baik maka kinerja 

perusahaan akan baik pula, demikian sebaliknya, kalau kinerja karyawan tidak 

baik maka akan tidak baik pula kinerja perusahaannya (Ali et al., 2011). 

Menurut Imran et al., (2012), kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan 

menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang 

diharapkan. Imran et al., (2012) 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 

rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak 

melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. 

 Kinerja karyawan merupakan salah satu dari banyaknya faktor yang paling 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Menurut Dubrin (2006) kinerja 

karyawan yang baik merupakan mampu menggunakan pengetahuan, kemampuan 

dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan yang telah di tugaskan oleh manajer 
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secara efisien dan efektif. Menurut Noe et al (2006) kinerja karyawan 

disimpulkan dimana eksekutif dari perusahaan menyatakan bahwa tindakan dan 

hasil dari karyawan sesuai dengan harapan perusahaan. Menurut Caliskan (2010) 

kesuksesan dalam organisasi apapun tergantung pada sifat karyawan dan 

keputusannya. Walaupun ada beberapa faktor lain yang bisa memberikan 

kotribusi seperti, ukuran organisasi, tempat bekerja dan aktivitas. 

 

2.3.     Hubungan Antar Variabel 

2.3.1   Hubungan antara Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

Funmilola et al., (2013) 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).  

Funmilola et al., (2013) juga 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 

(Khan et al., 2010). Ahmad et al., (2010) juga mengemukakan bahwa sifat 

kepuasan kerja tidak hanya tergantung pada satu tetapi banyak faktor seperti 

promosi, paket penggajian, pengawasan, pekerjaan, tim kerja dan kondisi kerja. 
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Khan et al., (2010) 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. Penelitian sebelumnya mengemukakan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara kepuasan kerja dengan kinerja karyawan (Khan 

et al., 2010) dan Funmilola et al., (2015). 

2.3.2 Pengaruh Pelatihan terhadap Kinerja Karyawan 

Pelatihan adalah modifikasi perilaku yang formal dan sistematis melalui 

pembelajaran yang terjadi sebagai akibat dari pendidikan, pengajaran, 

pengembangan dan pengalaman yang direncanakan (Tanveer et al., 2011). 

Pelatihan dapat dilakukan pada lingkungan pekerjaan ataupun diluar lingkungan 

pekerjaan tergantung pada kebutuhan perusahaan. Pelatihan yang tepat diperlukan 

untuk berbagai kebutuhan seperti untuk memecahkan masalah yang terjadi, untuk 

meningkatkan kinerja, dan juga untuk pembangunan yang berkelanjutan dari 

sumber daya manusia. 

Tabiu & Nura (2013) mendefinisikan pelatihan sebagai sebuah proses 

mengajarkan pengetahuan dan keahlian serta sikap agar karyawan semakin 

terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik, 

sesuai dengan standar. Pelatihan merupakan usaha untuk memperbaiki 

penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, terinci 

dan rutin. 
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Dari definisi diatas disimpulkan bahwa pelatihan bukanlah tujuan, 

melainkan suatu alat dari manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan yang 

mana merupakan usaha dan tanggung jawab pimpinan tertinggi terhadap 

karyawan yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan adanya pelatihan akan dapat 

menimbulkan perubahan dalam kebiasaan bekerja, perubahan sikap, tingkah laku, 

keterampilan serta pengetahuan karyawan. Pelatihan tersebut harus dilakukan 

secara terus menerus agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dewasa ini. Pelatihan merupakan proses tirabal balik yang bersifat 

membantu dan mereka yang dilatih harus aktif demi keberhasilan pelatihan 

tersebut agar tujuan perusahaan tercapai. 

Pelatihan merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan mutu sumber 

daya manusia dalam lingkungan perusahaan.Karyawan baik yang baru ataupun 

yang sudah lama bekerja perlu mengikuti pelatihan karena daya tuntutan 

pekerjaan yang dapat berubah akibat perubahan lingkungan kerja, strategi dan lain 

sebagainya. Pelatihan bukanlah tujuan, melainkan suatu alat dari manajemen 

untuk mencapai tujuan perusahaan yang mana merupakan usaha dan tanggung 

jawab pimpinan tertinggi terhadap karyawan yang menjadi tanggung jawabnya.  

Dengan adanya pelatihan harapan akan perubahan dalam kebiasaan 

bekerja, perubahan sikap, tingkah laku, keterampilan serta pengetahuan pegawai. 

Dan pelatihan tersebut harus dilakukan secara terus menerus agar dapat 

menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dewasa ini. Hal ini 

dikuatkan oleh pendapat dari Tabiu & Nura (2013) yang mengatakan bahwa 

karyawan baru yang telah menjalani orientasi secara komperhensif, sebagian besar 
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belum mampu melaksanakan pekerjaan dengan memuaskan sesuai yang 

diharapkan. Sehingga perusahaan harus membuat pelatihan dan pengembangan 

sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing. Hal tersebut tidak hanya 

berlaku bagi karyawan baru, tetapi karyawan lama yang telah berpengalaman juga 

memerlukan pelatihan untuk mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang buruk serta 

untuk memperajari ketermpilan-keterampilan baru untuk meningkatkan prestasi 

kerja serta untuk mendapatkan promosi. 

Pemberian program pelatihan yang efektif akan dapat memperbaiki sikap 

kerja karyawan menjadi terampil, ahli dan mampu melaksanakan tanggung jawab 

dengan semakin baik melalui pelatihan karyawan, kesempatan untuk 

meningkatkan karir karyawan semakin besar. Karena keahlian, keterampilan dan 

prestasi kerja karyawan yang lebih baik menjadi bahan pertimbangan perusahaan 

dalam memberikan promosi jabatan (Tanveer et al., 2011). 

Praktek pelatihan merupakan salah satu aspek yang paling penting dari 

HRM diperlukan untuk menjaga agar organisasi mampu unggul dibanding 

pesaing mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Tabiu & Nura (2013), Tanveer et 

al., (2011), Asim (2013) menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara 

pelatihan dengan kinerja karyawan dimana perusahaan yang memberikan 

pelatihan secara sistematis kemungkinan besar tenaga kerja mereka akan menjadi 

lebih produktif. 

2.3.3 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 
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tempat kerja (Boyce et al., 2003). 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 Ali et al., (2011). Selain itu, kepuasan karyawan 

mempunyai kaitan dengan kinerja karyawan. Oleh karena itu, untuk membuat 

karyawan puas, faktor lingkungan kerja fisik perlu ditingkatkan pada semua 

tempat kerja. Selanjutnya, McCoy dan Evans (2005) 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 dan meningkatkan kinerjanya (Lim et al., 2012).  

Lim et al., (2012) 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. Perbedaan antara mendukung dan lingkungan yang tidak mendukung 

menentukan kepuasan dan kinerja, komitmen dan kontribusi karyawan terhadap 
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organisasi. Kenyamanan lingkungan merupakan hal yang dibutuhkan oleh 

karyawan untuk melakukan pekerjaan dan kegiatan mereka dengan baik . 

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 (Wekesa & Nyaroo, 2013). 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.  

Osibanjo et al. (2014) mendefenisikan kompensasi sebagai pemberian 

imbalan berbentuk materi kepada pegawai atau sesuatu yang diterima pegawai 

sebagai balas jasa atas prestasinya kepada perusahaan dalam melaksanakan 

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

tunjangan, bonus, insentif dan lain-lain.  

Dessler (2013) menyatakan bahwa kompensasi dapat dibedakan menjadi 

dua jenis, yaitu kompensasi finansial dan kompensasi non finansial. Kompensasi 

finansial terdiri dari kompensasi finansial langsung (direct financial 

compensation) dan kompensasi finansial tidak langsung (indirect financial 

compensation). Kompensasi finansial langsung terdiri dari gaji, upah, bonus dan 

komisi. Sedangkan kompensasi finansial tidak langsung disebut juga dengan 

tunjangan, yakni meliputi semua imbalan finansial yang tidak tercakup dalam 

kompensasi langsung. Kompensasi non finansial (non financial compensation) 

terdiri dari kepuasan yang diterima baik dari pekerjaan itu sendiri, seperti 
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tanggung jawab, peluang akan pengakuan, peluang adanya promosi, atau dari 

lingkungan psikologis dan atau fisik dimana orang tersebut berada, seperti rekan 

kerja yang menyenangkan, kebijakan-kebijakan yang sehat, adanya kafetaria, 

sharing pekerjaan, minggu kerja yang dipadatkan dan adanya waktu luang.  

Bukti empiris menunjukkan bahwa imbalan untuk kinerja merupakan cara 

bagi manajemen yang dapat digunakan untuk membuat sebuah organisasi 

berkinerja tinggi, karena memotivasi individu untuk melakukan lebih baik sebagai 

kontribusi dan upaya karyawan yang diakui, bernilai dan dihargai. Penelitian telah 

menunjukkan bahwa kompensasi memainkan peran penting dalam menarik dan 

mempertahankan kinerja karyawan terbaik. Bowra et al., (2011) mengemukakan 

bahwa organisasi harus memastikan bahwa kompensasi yang memuaskan akan 

dapat meningkatkan kinerja yang luar biasa dari karyawan. 

Penelitian yang menghubungkan antara imbalan terutama gaji dengan 

kinerja dilakukan oleh para peneliti seperti Wekesa dan Nyaroo (2013) dan Lim et 

al., (2012). Penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa terdapat hubungan 

positif antara gaji dengan prestasi kerja dan juga terdapat hubungan yang 

signifikan antara gaji dengan kinerja karyawan. 

 

2.4. Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang dikutip dari berbagai penelitian 

sebelumnya yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan model 

penelitian sebagai berikut: 
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Gambar 2.22 

Model Penelitian Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan 

Restoran Cepat Saji di Batam 

 

Sumber : Elnaga dan Imran (2013); Hameed  et al. (2012) Ahmad et al., (2014) 

        

Berdasarkan model diatas, maka perumusan hipotesis dari permasalahan diatas 

adalah sebagai berikut : 

H1 :  Kepuasan kerja berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan 

H2 :  Pelatihan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan 

H3 :  Lingkungan kerja berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan 

H4 :  Kompensasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan 
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