
8 
 

BAB II 

KERANGKA TEORI 

  

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan penelitian yang telah dilaksakan sebelumnya 

terkait dengan variabel penilaian kinerja, kompensasi, kinerja karyawan, dan kepuasan kerja. 

Hal ini berfungsi agar peneliti dapat mengetahui hasil dari penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya. Selain itu penelitian terdahulu ini dapat dijadikan sebagai perbandingan dan 

gambaran yang dapat mendukung penelitian yang akan dilakukan. Berikut merupakan 

beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini diantaranya , yaitu: 

2.1.1 Pengaruh Penilaian Kinerja terhadap Kinerja Karyawan 

1. Sharma et al.  (2017) 

Penelitian ini dilakukan oleh Sharma et al. (2017) dengan judul penelitian “HR 

analytics and performance appraisal system - A conceptual framework for 

employee performance improvement” yang bertujuan untuk mengetahui apakah 

sistem penilaian kinerja dapat mempengaruhi keinginan karyawan untuk 

meningkatkan kinerja dan bagaimana analisis sumber daya manusia menjadi 

solusi potensial untuk menangani masalah-masalah tersebut. Makalah ini 

mengembangkan kerangka kerja konseptual bersama dengan proposisi dengan 

mengintegrasikan literatur akademis dan praktisi di bidang analitik SDM dan 

manajemen kinerja. Hasil dari penelitian ini adalah penggunaan analitis Human 

Resource akan berhubungan negatif dengan bias subjektivitas dalam sistem 

penilaian kinerja, sehingga secara positif mempengaruhi ketepatan dan keadilan 
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yang dirasakan karyawan. Ini semakin berdampak positif terhadap kepuasan 

karyawan dengan sistem penilaian kinerja, yang kemudian meningkatkan 

keinginan karyawan untuk meningkatkan kinerja. 

Persamaan yang terdapat di dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah penilaian kinerja sebagai variabel independen dan kinerja 

karyawan sebagai variabel dependen. Sedangkan perbedaannya adalah metode 

yang dilakukan dan teori yang digunakan. 

2. Otoo dan Mishra (2017) 

Penelitian ini dilakukan oleh Otoo dan Mishra (2017), dengan judul 

penelitian “Measuring the impact of human resource development (HRD) 

practices on employee performance in small and medium scale enterprises” 

yang bertujuan untuk untuk menguji dampak praktik pengembangan sumber 

daya manusia terhadap kinerja karyawan di perusahaan skala kecil dan 

menengah. Adapun responden dari penelitian ini adalah sebanyak 800 responden 

diidentifikasi di UKM yang terpilih dan 500 kuisioner yang dikembalikan 

dengan informasi   yang diperlukan. Hasil dari penelitian ini adalah Hasil 

hipotesis ketiga menunjukkan bahwa penilaian kinerja tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil dari penelitian ini adalah prosedur 

penilaian yang tidak efektif menghasilkan berbagai tantangan yang tidak 

diinginkan yang terdiri dari efisiensi karyawan yang terhenti, kurang semangat, 

kurang antusias dalam mendukung nilai-nilai dan tujuan organisasi, akibatnya 

menghambat efektivitas organisasi. 
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Persamaan yang terdapat di dalam penelitian ini dengan penelitian yang 

akan dilakukan yaitu penilaian kinerja dan kompensasi sebagai variabel 

independen. Serta kinerja karyawan sebagai variabel dependen. Sedangkan 

perbedaannya adalah teori yang digunakan serta subjek penelitiannya.  

3. Khan et al. (2017) 

Penelitian ini dilakukan oleh Khan et al. (2017) dengan juduberl penelitian 

“Impact of Performance Appraisal on Employee’s Performance Including the 

Moderating Role of Motivation: A Survey of Commercial Banks in Dera Ismail 

Khan, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan” dengan tujuan untuk mengetahui 

hubungan antara evaluasi kinerja dengan kinerja dan motivasi karyawan sebagai 

moderator. Penelitian ini dilakukan di salah satu bank komersial yang berada di 

Dera Ismail Khan, Pakistan. Responden dari penelitian ini adalah 150 karyawan 

bank komersial di Dera Ismail Khan, Pakistan. Penelitian ini menggunakan 

metode kuantitatif dengan menggunakan kuisioner. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa ada hubungan kritis antara evaluasi kinerja dan kinerja 

karyawan bank komersial di Dera Ismail Khan Pakistan, serta tidak ada efek 

moderasi dari motivasi karyawan pada hubungan antara penilaian kinerja dan 

kinerja karyawan.  

Persamaan yang terdapat di dalam penelitian ini dengan penelitian yang 

akan dilakukan adalah penilaian kinerja sebagai variabel independen, serta 

kinerja karyawan sebagai variabel dependen. Sedangkan perbedaannya adalah 

teori yang digunakan dan subjek penelitiannya.  
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4. Javidmehr dan Ebrahimpour (2015) 

Penelitian ini dilakukan oleh Javidmehr dan Ebrahimpour yang berjudul 

“Performance appraisal bias and errors: The influences and consequences” 

yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara sistem 

penilaian kinerja dengan kinerja karyawan. Penelitian ini merupakan jurnal 

literature review. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penilaian 

kinerja dapat menghasilkan peningkatan kinerja baik karyawan maupun 

organisasi. Penurunan kesalahan dan bias dapat membawa peningkatan kinerja 

karyawan serta peningkatan kepuasan dan efisiensi sistem evaluasi.  

Persamaan yang terdapat di dalam penelitian ini dengan penelitian yang 

akan dilakukan adalah penilaian kinerja sebagai variabel independen, serta 

kinerja karyawan sebagai variabel dependen. Sedangkan perbedaannya adalah 

metode dan teori yang digunakan serta subjek penelitiannya.  

5. Mwema dan Gachunga (2014) 

Penelitian ini dilakukan oleh Mwema dan Gachunga (2014), yang berjudul 

“The Influence of Performance Appraisal on Employee Productivity in 

Organizations : A Case Study of Selected Who Offices in East Africa” yang 

bertujuan untuk menetapkan efek dari penilaian kinerja pada produktivitas 

karyawan di  World Health Organization yang berfokus pada Kantor Negara 

Kenya, kantor cabang Garissa, Somalia dan kantor-kantor Sudan yang berbasis 

di Kenya. Desain deskriptif diadopsi dalam penelitian ini. Analisis regresi 

dilakukan untuk menetapkan efek penilaian kinerja terhadap produktivitas 

karyawan. Responden dari penelitian ini adalah 105 karyawan dari  World 
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Health Organization Kenya dan Kantor Negara Sudan dan kantor-kantor cabang 

Garissa. Penelitian ini menemukan bahwa sistem penilaian kinerja 

mempengaruhi kinerja karyawan dan bahwa sistem penilaian kinerja bertindak 

sebagai alat motivasi yang meningkatkan kinerja karyawan dan pada akhirnya 

kinerja organisasi.  

Persamaan yang terdapat di dalam penelitian ini dengan penelitian yang 

akan dilakukan adalah penilaian kinerja sebagai variabel independen dan kinerja 

karyawan sebagai variabel dependen. Sedangkan perbedaannya adalah teori 

yang digunakan serta subjek penelitiannya. 

Tabel 2.1 : 

Review Jurnal Pengaruh Penilaian Kinerja Terhadap Kinerja Karyawan  

No. 

Peneliti/Judul 

Penelitian/Objek 

Penelitian 

Metode dan Alat 

Analisis/Variabel Penelitian 
Hasil 

1. Management Research 

Review Vol. 40 No. 6, 

2017 pp. 684-697 

Sharma dan Sharma 

(2017) 

HR analytics and 

performance appraisal 

system – 

A conceptual framework 

for employee 

performance 

improvement 

Makalah ini mengembangkan 

kerangka kerja konseptual 

bersama dengan proposisi 

dengan mengintegrasikan 

literatur akademis dan praktisi, 

di bidang analitik SDM dan 

manajemen kinerja 

 

Hasilnya adalah analitis 

Human Resource akan 

berhubungan negatif 

dengan bias subjektivitas 

dalam sistem penilaian 

kinerja, sehingga secara 

positif mempengaruhi 

ketepatan dan keadilan 

yang dirasakan karyawan. 

Ini semakin berdampak 

positif terhadap kepuasan 

karyawan dengan sistem 

penilaian kinerja, yang 

kemudian meningkatkan 

keinginan karyawan untuk 

meningkatkan kinerja. 

2. European Journal of 

Training and 

Development 

Otoo dan Mishra (2017) 

Metode Kuantitatif 

Skala Likert-type 

Skala realibilitas dan validitas 

Cross-sectional data 

Variable Independen : 

Hasil hipotesis ketiga 

menunjukkan bahwa 

penilaian kinerja tidak 

berpengaruh signifikan 
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Measuring the impact of 

human resource 

development (HRD) 

practices on employee 

performance in small and 

medium scale enterprises 

Responden : 

Sebanyak 800 responden 

diidentifikasi di UKM 

yang terpilih dan 500 

kuisioner yang 

dikembalikan dengan 

informasi   yang 

diperlukan. 

- Pengembangan karir 

(McGraw 2014) 

- Pelatihan dan 

pengembangan (Youndt 

and Snell 2004) 

- Penilaian kinerja (DeNisi 

and Pritchard : 2006) 

- Kompensasi (Teseema and 

Soeters 2013) 

 

Variabel Dependen : 

Kinerja Karyawan (Kehoe and 

Wright 2013) 

 

terhadap kinerja 

karyawan. 

3. Universal Journal of 

Industrial and Business 

Management 

Khan et al. (2017) 

Impact of Performance 

Appraisal on Employee’s 

Performance Including 

the Moderating Role of 

Motivation: A Survey of 

Commercial Banks in 

Dera Ismail Khan, 

Khyber Pakhtunkhwa, 

Pakistan 

 

Responden : 

150 karyawan bank 

komersial di Dera Ismail 

Khan, Pakistan. 

Metode Kuantitatif 

Analisis Regresi 

Analisis Korelasi 

 

Variabel Independen : 

Penilaian Kinerja 

 

Variabel Dependen : 

Kinerja Karyawan 

 

Variabel Moderating : 

Motivasi Karyawan 

Hasilnya menunjukkan 

bahwa ada hubungan kritis 

antara evaluasi kinerja dan 

kinerja karyawan bank 

komersial di Dera Ismail 

Khan Pakistan, serta tidak 

ada efek moderasi dari 

motivasi karyawan pada 

hubungan antara penilaian 

kinerja dan kinerja 

karyawan. 

4. International Journal of 

Organizational 

Leadership 

Javidmehr dan 

Ebrahimpour (2015) 

Performance appraisal 

bias and errors: The 

influences and 

consequences 

Literature Review 

 

Variabel Independen : 

Penilaian Kinerja / Evaluasi 

Kinerja Individu 

 

Variabel Dependen : 

Kinerja Karyawan 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

sistem penilaian individu 

dapat menghasilkan 

peningkatan kinerja baik 

karyawan maupun 

organisasi. Penurunan 

kesalahan dan bias dapat 

membawa peningkatan 

kinerja karyawan serta 

peningkatan kepuasan dan 

efisiensi sistem evaluasi. 

5. International Journal of 

Social Sciences and 

Entrepreneurship 

Whema dan Gachunga 

(2014) 

The Influence of 

Performance Appraisal 

Mix Methods 

Desain Deskriptif 

Analisis Regresi 

 

Variabel Independen : 

Sistem Penilaian Kinerja 

 

Penelitian ini menemukan 

bahwa sistem penilaian 

kinerja memengaruhi 

kinerja karyawan dan 

bahwa sistem penilaian 

kinerja bertindak sebagai 

alat motivasi yang 
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on Employee Productivity 

in Organizations : A 

Case Study of Selected 

Who Offices in East 

Africa 

 

Responden : 

105 karyawan dari World 

Health Organization 

Kenya dan Kantor 

Negara Sudan dan 

kantor-kantor cabang 

Garissa. 

Variabel Dependen : 

Kinerja Karyawan 

meningkatkan kinerja 

karyawan dan pada 

akhirnya kinerja 

organisasi. 

 

2.1.2 Pengaruh Kompensasi terhadap Kinerja 

1) Tung (2016) 

 Penelitian ini dilakukan oleh Do Thanh Tung (2016) dengan judul 

penelitian “How spirituality, climate, and compensation affect job performance” 

yang bertujuan untuk mempelajari dampak dari empat dimensi spiritualitas di 

tempat kerja (engaging work, koneksi spiritual, pengalaman mistis, dan rasa 

komunitas), sesuai dengan iklim tempat kerja dan kompensasi pada kinerja 

pekerjaan yang dirasakan karyawan. Penelitian ini menggunakan mix method 

dengan kuisioner yang valid sebanyak 207. Analisis skala, analisis regresi, dan 

korelasi digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah 

memperjelas bahwa adanya hubungan positif, signifikan, dan positif antara 

spriritualitas tempat kerja, iklim tempat kerja, kompensasi dan kinerja pekerjaan 

yang dirasakan  

Persamaan yang terdapat di dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah kompensasi sebagai variabel independen dan kinerja karyawan 
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sebagai variabel dependen. Sedangkan perbedaannya adalah teori yang digunakan 

serta subjek penelitiannya. 

2) Otoo dan Mishra (2017) 

Penelitian ini dilakukan oleh Otoo dan Mishra (2017), dengan judul penelitian 

“Measuring the impact of human resource development (HRD) practices on 

employee performance in small and medium scale enterprises” yang bertujuan 

untuk untuk menguji dampak praktik pengembangan sumber daya manusia 

terhadap kinerja karyawan di perusahaan skala kecil dan menengah. Analisis 

penelitian ini menggunakan cross-sectional data. Adapun responden dari penelitian 

ini adalah Sebanyak 800 responden diidentifikasi di UKM yang terpilih dan 500 

kuisioner yang dikembalikan dengan informasi   yang diperlukan. Hasil dari 

penelitian ini adalah pengembangan karir, pelatihan dan pengembangan, serta 

kompensasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Persamaan yang terdapat di dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan yaitu penilaian kinerja dan kompensasi sebagai variabel independen. 

Serta kinerja karyawan sebagai variabel dependen. Sedangkan perbedaannya 

adalah teori yang digunakan serta subjek penelitiannya. 

3) Sudiardhita et al. (2018) 

Penelitian ini dilakukan oleh Sudiardhita et al. (2018), dengan judul penelitian 

“The Effect of Compensation, Motivation of Employee and Work Satisfaction to 

Employee Performance PT. XYZ (Persero) TBK” yang bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh variabel kompensasi, motivasi kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja 

karyawan PT. Bank XYZ (Persero) Tbk dengan menggunakan pendekatan 
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kuantitatif dan teknis untuk analisis jalur (Path Analysis). Populasi dalam penelitian 

ini adalah karyawan dengan posisi non-manajerial di 24 kantor cabang di wilayah 

kerja Kantor Wilayah I yang meliputi provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten 

sebanyak 2547 orang, dengan sampel penelitian sebanyak 346 responden. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksploratif yang bertujuan untuk 

menguji teori atau hipotesis untuk memperkuat atau menolak teori atau hipotesis 

dari hasil penelitian yang dilakukan. Hasil dari penelitian ini adalah kompensasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, kompensasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, dan kepuasan kerja 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.  

Persamaan yang terdapat di dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah kompensasi sebagai variabel independen, kepuasan kerja sebagai 

variabel intervening, dan kinerja karyawan sebagai variabel dependen. Sedangkan 

perbedaannya adalah teori yang digunakan serta subjek penelitiannya.  

4) Syahreza et al. (2017) 

Penelitian ini dilakukan oleh Syahreza et al. (2017) dengan judul penelitian 

“Performance, and Mediating Role of Retention: A Study of Differential Semantic 

Scales” yang bertujuan untuk menguji pengaruh kompensasi terhadap kinerja 

karyawan. Populasi berasal dari 5 hotel yang berada di Kota Medan, Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan kuisioner 

guna untuk mendapatkan data penelitian. Populasi sebanyak 580 karyawan dan 

sampel yang digunakan sebanyak 200 karyawan. Hasil dari penelitian ini adalah 

kompensasi memiliki efek positif yang signifikan terhadap kinerja, kompensasi 
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memiliki efek positif yang signifikan terhadap retensi, retensi memiliki efek positif 

yang signifikan terhadap kinerja, dan retensi memediasi pengaruh kompensasi 

terhadap kinerja. 

Persamaan yang terdapat di dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah kompensasi sebagai variabel independen dan kinerja karyawan 

sebagai variabel dependen. Sedangkan perbedaannya adalah teori yang digunakan 

serta subjek penelitiannya. 

5) Pangarso et al. (2018) 

Penelitian ini dilakukan oleh Pangaro et al. (2018) dengan judul penelitian “The 

Effect of Compensation on the Performance of Police Hospital Employees in 

Bandung, Indonesia” yang bertujuan untuk menguji pengaruh kompensasi terhadap 

kinerja karyawan. Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Polisi Sartika Asih 

Bandung, Indonesia dengan menggunakan sample sebanyak 77 karyawan dari 

rumah sakit ini. Analisis yang digunakan didalam penelitian ini adalah uji validitas 

dan reliablitas, analisis regresi liner sederhana, determinasi koefisien, dan t-test. 

Hasil yang ditemukan adalah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

(23,1% karyawan Rumah Sakit Bhayangkara Lv. II Sartika Asih Bandung 

menunjukkan peningkatan kinerja sebagai hasil dari kompensasi).  

Persamaan yang terdapat di dalam penelitian ini adalah kompensasi sebagai 

variabel independen dan kinerja karyawan sebagai variabel dependen. Sedangkan 

perbedannya adalah teori yang digunakan serta subjek penelitiannya.  
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Table 2.2 : 

Review Jurnal Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan 

No. Peneliti/Judul 

Penelitian/Objek Penelitian 

Metode dan Alat 

Analisis/Variabel Penelitian 

Hasil 

1. Emerald Publishing Limited, 

Vol 4 Issue 2 

Tung Thanh Do (2016) 

How spirituality, climate, and 

compensation affect job 

performance 

Responden : 

Peneliti menggunakan kuisioner 

sebanyak 220 kepada karyawan 

rumah sakit umum internasional. 

Kuisioner yang dikembalikan 

sebanyak 211, dan terdapat 4 

kuisioner yang dihilangkan 

karena peserta hanya menilai 

satu skala untuk semua 

pernyataan sehingga 

menghasilkan 207 kuisioner 

yang valid. 

Metode kuantitatif sebagai 

desain penelitian utama, dan 

metode kualitatif sebagai 

penelitian pendahuluan. 

Analisis Skala 

Analisis Regresi 

Analisis Korelasi 

 

Variable Independen : 

- Melibatkan pekerjaan 

- Rasa kebersamaan 

- Iklim tempat kerja 

- Kompensasi 

 

Variable Dependen : 

Persepsi kinerja pekerjaan 

Hasil dari penelitian 

menjelaskan bahwa ada 

hubungan positif, dan 

signifikan antara 

kompensasi dan kinerja 

pekerjaan yang dirasakan 

2. European Journal of Training 

and Development 

Otoo dan Mishra (2017) 

Measuring the impact of human 

resource development (HRD) 

practices on employee 

performance in small and 

medium scale enterprises 

Responden : 

Sebanyak 800 responden 

diidentifikasi di UKM yang 

terpilih dan 500 kuisioner yang 

dikembalikan dengan informasi   

yang diperlukan. 

Metode Kuantitatif 

Skala Likert-type 

Skala realibilitas dan validitas 

Cross-Sectional data 

 

Variable Independen : 

- Pengembangan karir 

(McGraw 2014) 

- Pelatihan dan 

pengembangan (Youndt 

and Snell 2004) 

- Penilaian kinerja 

(DeNisi and Pritchard : 

2006) 

- Kompensasi (Teseema 

and Soeters 2013) 

 

Variabel Dependen : 

Kinerja Karyawan (Kehoe 

and Wright 2013) 

Hasil menunjukkan 

bahwa kompensasi 

memiliki dampak yang 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

3. Academy of Strategic 

Management Journal Volume 

17, Issue 4, 2018 

Sudiardhita et al, 2018 

The Effect of Compensation, 

Motivation of Employee and 

Metode Kantitatif 

Metode Penelitian Eksploratif 

Uji Reabilitas dan Validitas 

Analisis Jalur 

 

Variabel Independen : 

Hasil dari penelitian ini 

adalah kompensasi 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kepuasan kerja, 

kompensasi berpengaruh 
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Work Satisfaction to Employee 

Performance PT. XYZ (Persero) 

TBK 

Responden : 

Karyawan dengan posisi non-

manajerial di 24 kantor cabang 

di wilayah kerja Kantor Wilayah 

I yang meliputi provinsi DKI 

Jakarta, Jawa Barat dan Banten 

sebanyak 2547 orang, dengan 

sampel penelitian ini sebanyak 

346 responden. 

- Kompensasi 

- Motivasi Kerja 

- Kepuasan Kerja 

 

Variabel Dependen : 

Kinerja Karyawan 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan, dan kepuasan 

kerja memiliki pengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan. 

4. European Research Studies 

Journal Volume XX, Issue 4A, 

2017 

Syahreza et al, (2017) 

Compensation, Employee 

Performance, and Mediating 

Role of Retention: A Study of 

Differential Semantic Scales 

 

Responden : 

Sampel sebanyak 200 karyawan 

dari populasi sebanyak 580 

karyawan yang berasal dari 5 

hotel yang berada di Kota 

Medan, Indonesia. 

Metode Kuantitatif 

Uji Validitas dan Reabilitas 

Direct dan Indirect Effect 

Testing 

 

Variabel Independen : 

Kompensasi 

 

Variabel Dependen : 

Retensi 

Variabel Intervening : 

Kinerja Karyawan 

 

Hasil dari penelitian ini 

adalah kompensasi 

memiliki efek positif 

yang signifikan terhadap 

kinerja, kompensasi 

memiliki efek positif 

yang signifikan terhadap 

retensi, retensi memiliki 

efek positif yang 

signifikan terhadap 

kinerja, dan retensi 

memediasi pengaruh 

kompensasi terhadap 

kinerja. 

5. Journal of Management and 

Marketing Review 

Pangarso et al. (2018) 

The Effect of Compensation on 

the Performance of Police 

Hospital Employees in Bandung, 

Indonesia 

 

Responden : 

77 karyawan Rumah Sakit Polisi 

Sartika Asih, Bandung 

Metode Kuantitatif 

Penelitian Deskriptif 

Uji Validitas 

Uji Reabilitas 

Analisis Regresi Linier 

Sederhana 

Koefisien Determinasi 

Uji T 

 

Variabel Independen : 

Kompensasi 

Variabel Dependen : 

Kinerja Karyawan 

Hasil dari penelitian ini 

adalah kompensasi 

berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan (23,1% 

karyawan Rumah Sakit 

Bhayangkara Lv. II 

Sartika Asih Bandung 

menunjukkan 

peningkatan kinerja 

sebagai hasil dari 

kompensasi). 
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2.1.3 Pengaruh Penilaian Kinerja terhadap Kepuasan Kerja 

1. Ibeogu dan Ozturen (2015) 

Penelitian ini dilakukan oleh Ibeogu dan Ozturen (2015) dengan judul penelitian 

“Perception of Justice in Performance Appraisal and Effect on Satisfaction: 

Empirical Findings from Northern Cyprus Banks” yang bertujuan untuk memahami 

persepsi karyawan terhadap penilaian kinerja. Peneliti menggunakan metode 

kuisioner terhadap 100 karyawan Bank Siprus Utara. 39% peserta penelitian adalah 

laki-laki, dan sisanya 61% adalah perempuan. Penelitian ini menggunakan analisis 

regresilogistik, regresi berganda, korelasi, serta eksplorasi. Hasil dari penelitian ini 

adalah tidak adanya hubungan yang signifikan antara persepsi keadilan distributif 

dan kepuasan dengan sistem penilaian kinerja. Keadilan distributif melibatkan hasil 

yang memiliki efek pada penilaian staf dan ini termasuk gaji, kenaikan gaji, pelatihan 

dan PHK. 

Persamaan yang terdapat di dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah variabel independen yang membahas mengenai penilaian kinerja 

dan fokusnya adalah keadilan penilaian kinerja, serta kepuasan kerja sebagai variabel 

dependen. Sedangkan perbedannya adalah teori yang digunakan serta subjek 

penelitiannya. 

2. Khan et al. (2017) 

Penelitian ini dilakukan oleh Khan et al.  (2017) dengan judul penelitian “ 

Impact of Performance Appraisal System on Employee Satisfaction at Karachi Port 

Trust” yang bertujuan untuk mengetahui dampak dari Performance Appraisal 

System (PAS) terhadap kepuasan karyawan di Karachi Port Trust (KPT). Penelitian 
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ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi. Peneliti menggunakan 

kuisioner untuk sampel 50 karyawan level manajerial yang berasal dari departemen 

KPT yang berbeda. Hasil dari penelitian ini adalah adanya hubungan yang positif 

antara ketiga prediktor yang dipilih dengan kepuasan karyawan. Temuan juga 

menunjukkan bahwa penetapan tujuan partisipatif tidak menciptakan dampak yang 

signifikan terhadap kepuasan karyawan sedangkan tinjauan berkala dan evaluasi 

akhir menciptakan dampak yang signifikan terhadap kepuasan karyawan di KPT. 

Persamaan yang terdapat di dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah penilaian kinerja sebagai variabel independen serta kepuasan 

kerja sebagai variabel dependen. Sedangkan perbedaannya adalah teori yang 

digunakan serta subjek penelitiannya. 

3. Deepa et al. (2014) 

Penelitian ini dilakukan oleh Deepa et al, (2014) dengan judul penelitian 

“Effect of Performance Appraisal System in Organizational Commitment, Job 

Satisfaction and Productivity” yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan 

hubungan sistem penilaian kinerja terhadap komitmen organisasi, kepuasan kerja, 

serta produktifitas. Hasil yang ditemukan adalah sistem penilaian kinerja juga 

memotivasi karyawan untuk melibatkan diri terhadap pekerjaan dan membuat 

mereka memiliki kepuasan kerja yang sangat baik. Sistem penilaian kinerja 

membantu karyawan dan organisasi dalam meningkatkan produktivitas mereka. 

Setelah karyawan menemukan bahwa mereka puas dengan pekerjaan mereka, maka 

mereka melibatkan diri terhadap pekerjaan sampai mereka menemukan bahwa ada 

peningkatan produktivitas mereka. 
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Persamaan yang terdapat di dalam penelitian ini penelitian yang akan 

dilakukan adalah penilaian kinerja sebagai variabel independen, dan kepuasan kerja 

sebagai variabel intervening serta produktifitas sebagai variabel dependen. 

Sedangkan perbedaannya adalah metode penelitian dan teori yang digunakan, dan 

subjek penelitiannya.  

4. Abdelhadi et al. (2015) 

Penelitian ini dilakukan oleh Abdelhadi et al. (2015) dengan judul penelitian 

“Performance Appraisal System and Employee Satisfaction: The role of trust 

towards supervisor” yang bertujuan untuk menentukan pentingnya hubungan antara 

persepsi penilaian kinerja dan kepuasan kerja, serta, untuk menguji dampak 

kepercayaan terhadap pengawas pada hubungan antara persepsi efektivitas penilaian 

kinerja dan kepuasan kerja. Penelitian ini dilakukan di 15 cabang bank besar serta 

kantor pusatnya yang berada di Kanada. Responden penelitian ini adalah 478 

karyawan bank dari jumlah total karyawan sebanyak 888 orang. Penelitian ini 

dilakukan dengan metode kuantitatif dan menggunakan kuisioner yang diberikan 

kepada peserta penelitian serta menggunakan analisis regresi. Hasil dari penelitian 

ini adalah adanya hubungan yang positif dan signifikan antara penilaian kinerja 

dengan kepuasan kerja, serta adanya hubungan yang positif dan signifikan antara 

kepercayaan terhadap supervisor dan kepuasan kerja. 

Persamaan yang terdapat di dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah penilaian kinerja sebagai variabel independen dan kepuasan kerja 

sebagai variabel intervening. Sedangkan perbedaannya adalah teori yang digunakan 

serta subjek penelitiannya. 
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5. Agyare et al. (2016) 

Penelitian yang dilakukan oleh Agyare et  al. (2016) yang berjudul “The 

Impacts of Performance Appraisal on Employees’ Job Satisfaction and 

Organizational Commitment: A Case of Microfinance Institutions in Ghana” yang 

bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh antara sistem penilaian kinerja, 

komitmen organisasi, dan kepuasan kerja. Penelitian ini menggunakan mix methods 

dengan analisis regresi dan korelasi. Penelitian ini dilakukan di organisasi keuangan 

mikro di Ghana dengan jumlah responden sebanyak 200 orang. Penelitian ini 

mengungkapkan bahwa kepuasan kerja karyawan berhubungan positif dan 

dipengaruhi oleh keadilan dalam sistem penilaian, menghubungkan penilaian dengan 

promosi, kejelasan peran dan umpan balik tentang kinerja mereka. Penelitian ini juga 

mengungkapkan bahwa komitmen karyawan berhubungan positif dan dipengaruhi 

oleh hubungan penilaian dengan gaji, identifikasi kebutuhan pelatihan, kejelasan 

tujuan penilaian kinerja dan keterlibatan karyawan dalam perumusan alat penilaian.  

Persamaan yang terdapat di dalam penelitian ini adalah penilaian kinerja 

sebagai variabel independen dan kepuasan kerja sebagai variabel dependen. 

Sedangkan perbedannya adalah teori dan metode yang digunakan serta subjek 

penelitiannya.  

6. Bard Kuvaas (2006) 

Penelitian yang dilakukan oleh Bard Kuvaas (2006), dengan judul penelitian 

“Performance appraisal satisfaction and employee outcomes: mediating and 

moderating roles of work motivation” yang bertujuan untuk mengeksplorasi 

hubungan alternatif antara kepuasan penilaian kinerja dan hasil karyawan dalam 
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bentuk kinerja yang dilaporkan sendiri, komitmen organisasi afektif dan intensi 

turnover. Sebuah survei crosssectional terhadap 593 karyawan dari 64 bank tabungan 

di Norwegia menunjukkan bahwa kepuasan penilaian kinerja berhubungan langsung 

dengan komitmen afektif dan intensi turnover. Namun, hubungan antara kepuasan 

penilaian kinerja dan kinerja kerja dimediasi dan dimoderasi oleh motivasi kerja 

intrinsik karyawan. Bentuk moderasi mengungkapkan hubungan negatif bagi 

karyawan dengan motivasi intrinsik rendah dan hubungan positif bagi mereka dengan 

motivasi intrinsik tinggi. Penelitian ini menggunakan analisis regresi.  

Persamaan yang terdapat didalam penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah kepuasan penilaian kinerja sebagai variabel independen dan kinerja 

karyawan sebagai variabel dependen. Hal ini sama dengan penelitian yang akan 

dilakukan yaitu untuk membahas variabel kepuasan kerja, penilaian kinerja, dan 

kinerja karyawan. Sedangkan perbedaannya adalah teori yang digunakan serta subjek 

penelitiannya.  

Table 2.3 : 

Review Jurnal Pengaruh Penilaian Kinerja Terhadap Kepuasan Kerja 

No. 

Peneliti/Judul 

Penelitian/Objek 

Penelitian 

Metode dan Alat 

Analisis/Variabel 

Penelitian 

Hasil 

1. Procedia Economics and 

Finance 23 ( 2015 ) 964 – 

969 

Ibeogu dan Ozturen (2015) 

Perception of Justice in 

Performance Appraisal and 

Effect on Satisfaction: 

Empirical Findings from 

Northern Cyprus Banks 

Responden : 

Metode Kuantitatif 

Analisis Regresi 

Analisis Korelasi 

Analisis Eksplorasi 

 

Variabel Independen : 

Penilaian Kinerja yang 

Adil 

(Jafari et al, 2009) 

 

Variable Dependen : 

Hasil menunjukkan 

umpan balik positif 

yang menunjukkan 

bahwa staf memiliki 

hubungan yang baik 

dengan atasan mereka 

dan penilaian kinerja 

tersebut dianggap 

serius di tempat kerja 

masing-masing di 

departemen masing-
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Peneliti menggunakan 

metode dengan kuisioner 

terhadap 100 karyawan 

Bank Siprus Utara. 39% 

peserta penelitian adalah 

laki-laki, dan sisanya 61% 

adalah perempuan. 

 

Kepuasan Kerja 

(Keeping dan Levy, 

2001; Walsh, 2003) 

 

masing. Hasil dari 

analisis statistik 

korelasi Pearson 

menunjukkan tidak 

ada hubungan yang 

signifikan antara 

persepsi keadilan 

distributif dan 

kepuasan dengan 

sistem penilaian 

kinerja.  

2. Journal of Business 

Strategies, Vol.11, No.1, 

2017, pp 133–146 

Khan et al. (2017) 

Impact of Performance 

Appraisal  System on 

Employee Satisfaction at 

Karachi Port Trust 

Responden : 

Peneliti menggunakan 

kuisioner untuk sampel 50 

karyawan level manajerial 

yang berasal dari 

departemen KPT yang 

berbeda. 

Metode Kuantitatif 

Pendekatan Deduktif 

Analisis Korelasi dan 

Regresi Pearson 

 

Variable Independen : 

Performance Appraisal 

System  

(Khan : 2007) 

- Pengaturan 

sasaran yang 

partisipatif 

- Ulasan dan 

masukan berkala 

- Evaluasi akhir 

 

Variabel Dependen : 

Kepuasan Kerja 

(Bhatti dan Qureshi, 

2007) 

Hasil menunjukkan 

bahwa ada hubungan 

positif antara ketiga 

predictor penilaian 

kinerja yang dipilih 

dengan kepuasan 

karyawan. temuan juga 

menunjukkan bahwa 

penetapan tujuan 

partisipatif tidak 

menciptakan dampak 

yang signifikan 

terhadap kepuasan 

karyawan sedangkan 

tinjauan berkala dan 

evaluasi akhir 

menciptakan dampak 

yang signifikan 

terhadap kepuasan 

karyawan di KPT. 

3. The Journal Contemporary 

Management Research 

2014, Vol.8, Issue No. 1, 72 

- 82. 

Deepa et al, (2014) 

Effect of Performance 

Appraisal System in 

Organizational 

Commitment, Job 

Satisfaction and 

Productivity 

 

Literature Review 

 

Variabel Independen : 

Sistem Penilaian Kinerja 

 

Variabel Dependen : 

- Komitmen 

Organisasi 

- Kepuasan Kerja 

- Produktifitas 

Hasil penelitian ini 

adalah sistem 

penilaian kinerja juga 

memotivasi karyawan 

untuk melibatkan diri 

terhadap pekerjaan dan 

membuat mereka 

memiliki kepuasan 

kerja yang sangat baik. 

4. Journal of Human 

Resources Management and 

Labor Studies 

Abdelhadi et al. (2015) 

Performance Appraisal 

System and Employee 

Satisfaction: The role of 

trust towards supervisors 

Metode Kuantitatif 

Analisis Regresi 

 

Variable Independen : 

- Penilaian Kinerja 

- Kepercayaan 

terhadap  

Supervisor 

Hasil dari penelitian 

ini adalah penilaian 

kinerja berpengaruh 

terhadap kepuasan 

kerja, serta adanya 

hubungan yang positif 

dan signifikan antara 

kepercayaan terhadap 
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Responden : 

478 karyawan bank besar di 

Kanada yang terdiri dari 15 

cabang bank serta kantor 

pusatnya.  

 

Variabel Dependen : 

Kepuasan Kerja 

supervisor dan 

kepuasan kerja.  

5. International Journal of 

Business and Management 

Agyare et al. (2016) 

The Impacts of 

Performance Appraisal on 

Employees’ Job Satisfaction 

and Organizational 

Commitment: A Case of 

Microfinance Institutions in 

Ghana 

 

Responden : 

200 responden dari 

organisasi keuangan mikro 

di Ghana 

Mix Methods 

A stratified random 

sampling 

Analisis Regresi dan 

Korelasi 

 

Variabel Independen : 

- Sistem Penilaian 

Kinerja 

- Keadilan, promosi 

(penghargaan), 

kejelasan peran dan 

umpan balik untuk 

kepuasan kerja 

sebagai variabel 

dependen. 

- Gaji, identifikasi 

kebutuhan 

pelatihan, kejelasan 

tujuan penilaian dan 

keterlibatan untuk 

komitmen 

organisasi sebagai 

variabel dependen. 

 

Variabel Dependen : 

Kepuasan Kerja 

Komitmen Organisasi 

Penelitian ini 

mengungkapkan 

bahwa kepuasan kerja 

karyawan 

berhubungan positif 

dan dipengaruhi oleh 

keadilan dalam sistem 

penilaian, 

menghubungkan 

penilaian dengan 

promosi, kejelasan 

peran dan umpan balik 

tentang kinerja 

mereka. 

6. The International Journal of 

Human Resource 

Management 

Bard Kuvaas (2006) 

Performance appraisal 

satisfaction and employee 

outcomes: mediating and 

moderating roles of work 

motivation 

Responden : 

593 karyawan dari 64 bank 

tabungan di Norwegia 

Survei Cross sectional 

Analisis Regresi 

 

Variabel Independen : 

Kepuasan terhadap 

Penilaian Kinerja 

 

Variabel Dependen : 

- Kinerja Kerja 

- Komitmen 

organisasi yang 

efektif 

- Intensi turnover 

 

Variabel Mediasi : 

Motivasi 

Hasil dari penelitian 

ini tidak adanya 

hubungan yang positif 

antara kepuasan 

terhadap penilaian 

kinerja dengan kinerja 

kerja karyawan. 

Namun, hubungan 

antara kepuasan 

penilaian kinerja dan 

kinerja kerja dimediasi 

dan dimoderasi oleh 

motivasi kerja intrinsik 

karyawan. 
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2.1.4 Pengaruh Kompensasi terhadap Kepuasan Kerja 

1. Wang et al. (2014) 

Penelitian ini dilakukan oleh Wang et al.  (2014) dengan judul penelitian “The 

Study of Staff Satisfaction in Consulting Center System – A Case Study of Job 

Consulting Center in Ho Chi Minh, Vietnam” yang bertujuan untuk menguji faktor-

faktor kunci yang terkait erat dengan kepuasan kerja karyawan yang bekerja di pusat 

konsultasi pekerjaan serta untuk menyarankan solusi yang tepat untuk meningkatkan 

kinerja organisasi-organisasi ini. Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, 

analisis faktor eksploratori, analisis reliabilitas, regresi linier berganda, dan analisis 

korelasi untuk mendapatkan semua tujuan penelitian. Responden dari penelitian ini 

adalah karyawan yang telah mendapatkan status tetap dan dipekerjakan penuh waktu. 

Ada total 630 kuesioner yang dikirimkan. Namun, hanya ada 515 kuisioner yang 

dikembalikan dengan hanya 500 kuisioner yang valid. Hasil dari penelitian ini adalah 

kompensasi ditemukan signifikan dan berkorelasi positif dengan kepuasan kerja. 

Temuan penelitian ini juga mengingatkan para pembuat kebijakan untuk mengakui 

fakta bahwa kompensasi adalah komponen utama pembuatan kebijakan yang efektif. 

Persamaan yang terdapat di dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah kompensasi sebagai variabel independen dan kepuasan kerja sebagai 

variabel dependen. Sedangkan perbedaannya adalah teori yang digunakan serta subjek 

penelitiannya. 

2. Saha (2016) 

Penelitian ini dilakukan oleh Saha (2016) dengan judul penelitian “Factors 

Influencing Organizational Commitment – Research and Lessons”yang bertujuan 
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untuk mengkompilasi semua faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi. Hasil 

dari penelitian ini adalah lingkungan kerja, kondisi kerja, manajemen kompensasi, 

kesempatan promosi, keamanan kerja, hubungan dengan manajer, hubungan dengan 

rekan kerja dan hubungan manajemen-karyawan adalah faktor inti yang mempengaruhi 

kepuasan kerja. 

Persamaan yang terdapat di dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah kompensasi sebagai variabel independen dan kepuasan kerja sebagai 

variabel intervening. Sedangkan perbedaannya adalah metode penelitian yang 

dilakukan serta teori yang digunakan. 

3. Motlou et al.  (2016) 

Penelitian ini dilakukan oleh Motlou et al. (2016) dengan judul penelitian “An 

Evaluation of The impact of Job Satisfaction on Employee Retention at Lonmin 

Rowland Shaft North  West Province”  yang bertujuan untuk menentukan apakah 

kepuasan kerja berdampak pada retensi karyawan di Lonmin Rowland Shaft di Provinsi 

North West. Populasi target terdiri dari manajer senior, manajer, manajer menengah, 

pengawas, pengrajin dan operator. Pada saat penelitian, populasi target adalah 225, dan 

terdapat 139 kuisioner (93%) dari 150 (sampel populasi) responden berpartisipasi 

dalam studi penelitian. Kuesioner diserahkan langsung kepada para peserta. Hasil 

penelitian ini yaitu cara organisasi memberi upah kepada karyawannya adalah salah 

satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat kepuasan kerja karyawan. Kompensasi 

juga memainkan peran penting dalam menarik dan mempertahankan karyawan yang 

baik, terutama mereka yang memberikan kinerja luar biasa atau memiliki keterampilan 

unik yang diminati.  
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Persamaan yang terdapat di dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah kompensasi sebagai variabel independen dan kepuasan kerja sebagai 

variabel intervening. Sedangkan perbedaannya adalah metode penelitian dan teori yang 

digunakan. 

4. Sudiardhita et al. (2018) 

Penelitian ini dilakukan oleh Sudiardhita et al. (2018) dengan judul penelitian “The 

Effect of Compensation, Motivation of Employee and Work Satisfaction to Employee 

Performance PT. XYZ (Persero) TBK” yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

variabel kompensasi, motivasi kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan PT. 

Bank XYZ (Persero) Tbk dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknis 

untuk analisis jalur (Path Analysis). Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan 

dengan posisi non-manajerial di 24 kantor cabang di wilayah kerja Kantor Wilayah I 

yang meliputi provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten sebanyak 2547 orang, 

dengan sampel penelitian ini sebanyak 346 responden dengan metode penelitian 

eksploratif yang bertujuan untuk menguji teori atau hipotesis untuk memperkuat atau 

menolak teori atau hipotesis dari hasil penelitian yang dilakukan. Hasil dari penelitian 

ini adalah kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, 

kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, dan 

kepuasan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.  

Persamaan yang terdapat di dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah kompensasi sebagai variabel independen, kepuasan kerja sebagai 

variabel intervening, dan kinerja karyawan sebagai variabel dependen. Sedangkan 

perbedaannya adalah teori yang digunakan serta subjek penelitiannya.  
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5. Salisu et al. (2015) 

Penelitian ini dilakukan oleh Salisu et al. (2015) dengan judul penelitian “The 

impact of compensation on the job satisfaction of public sector construction workers 

of jigawa state of Nigeria”  yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompensasi 

terhadap kepuasan kerja karyawan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 

dengan kuisioner guna untuk mendapatkan data penelitian serta menggunakan analisis 

korelas. Penelitian ini dilakukan di Kementerian Pekerjaan dan Transportasi Negara 

Jigawa yang memiliki pekerja sebanyak 850 orang, dan dipilih 265 pekerja sebagai 

responden dari penelitian ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kompensasi 

berdampak positif terhadap kepuasan kerja karyawan Kementerian Pekerjaan dan 

Transportasi Negara Jigawa.  

Persamaan yang terdapat di dalam penelitian ini adalah kompensasi sebagai 

variabel independen dan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Sedangakan 

perbedaannya adalah teori yang digunakan serta subjek penelitiannya. 

Table 2.4 

Review Jurnal Pengaruh Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja 

No. Peneliti/Judul Penelitian/Objek 

Penelitian 

Metode dan Alat 

Analisis/Variabel Penelitian 

Hasil 

1. Asian Economic and Financial 

Review, 2014, 4(4): 472-491  

Wang et al.  (2015) 

The Study of Staff Satisfaction in 

Consulting Center System – A 

Case Study of Job Consulting 

Center in Ho Chi Minh, Vietnam 

Responden : 

Para peserta adalah karyawan yang 

telah mendapatkan status tetap dan 

dipekerjakan penuh waktu. Ada 

total 630 kuesioner yang 

dikirimkan; Namun, hanya ada 

Metode Kuantitatif 

Analisis Regresi Berganda 

Analisis Korelasi 

Statistik Deskriptif 

Analisis Eksploratori 

 

Variable Independen : 

- Administrasi 

- Kondisi Kerja 

- Kompensasi 

- Interaksi Karyawan 

- Pengembangan 

Profesional 

Kompensasi 

ditemukan signifikan 

dan berkorelasi 

positif dengan 

kepuasan kerja. 

Temuan penelitian 

ini juga 

mengingatkan para 

pembuat kebijakan 

untuk mengakui 

fakta bahwa 

kompensasi adalah 

komponen utama 
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515 kuisioner yang dikembalikan 

dengan hanya 500 kuisioner yang 

valid. 

- Keselamatan Kerja 

 

Variable Dependen : 

Kepuasan Kerja 

pembuatan kebijakan 

yang efektif. 

2. Management Research and 

Practice Vol. 8 Issue 3 (2016) PP: 

36-48 

Rumi Saha (2016) 

Factors Influencing 

Organizational Commitment – 

Research and Lessons 

 

Literature Review 

 

Variabel Independen : 

lingkungan kerja, kondisi 

kerja, manajemen 

kompensasi, kesempatan 

promosi, keamanan kerja, 

hubungan dengan manajer, 

hubungan dengan rekan kerja 

dan hubungan manajemen-

karyawan 

 

Variabel Dependen : 

Kepuasan Kerja 

Hasilnya adalah 

lingkungan kerja, 

kondisi kerja, 

manajemen 

kompensasi, 

kesempatan promosi, 

keamanan kerja, 

hubungan dengan 

manajer, hubungan 

dengan rekan kerja 

dan hubungan 

manajemen-

karyawan adalah 

faktor inti yang 

mempengaruhi 

kepuasan kerja. 

3. Kuwait Chapter of Arabian 

Journal of Business and 

Management Review Vol. 5, 

No.10, June 2016 

Reuben Gibb Motlou (2016) 

An Evaluation of The impact of 

Job Satisfaction on Employee 

Retention at Lonmin Rowland 

Shaft North  West Province 

Responden : 

Populasi target terdiri dari manajer 

senior, manajer, manajer 

menengah, pengawas, pengrajin 

dan operator. Pada saat penelitian, 

populasi target adalah 225. 

139 kuisioner (93%) dari 150 

(sampel populasi) responden 

berpartisipasi dalam studi 

penelitian. Kuesioner diserahkan 

langsung kepada para peserta 

Literature Review dan 

Penelitian Utama 

Metode Kuantitatif 

Metode Demografi 

 

Variabel Independen : 

KepuasanKerja 

 

 

Variabel Dependen : 

Retensi Karyawan 

Hasilnya adalah cara 

organisasi memberi 

upah kepada 

karyawannya adalah 

salah satu faktor 

penting yang 

mempengaruhi 

tingkat kepuasan 

kerja karyawan. 

Kompensasi juga 

memainkan peran 

penting dalam 

menarik dan 

mempertahankan 

karyawan yang baik, 

terutama mereka 

yang memberikan 

kinerja luar biasa 

atau memiliki 

keterampilan unik 

yang diminati 

4. Academy of Strategic 

Management Journal Volume 17, 

Issue 4, 2018 

Sudiardhita et al, 2018 

The Effect of Compensation, 

Motivation of Employee and Work 

Satisfaction to Employee 

Performance PT. XYZ (Persero) 

TBK 

Responden : 

Metode Kantitatif 

Metode Penelitian Eksploratif 

Uji Reabilitas dan Validitas 

Analisis Jalur 

 

Variabel Independen : 

- Kompensasi 

- Motivasi Kerja 

 

Variabel Dependen : 

Hasil dari penelitian 

ini adalah 

kompensasi 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kepuasan 

kerja, kompensasi 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kinerja 
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Karyawan dengan posisi non-

manajerial di 24 kantor cabang di 

wilayah kerja Kantor Wilayah I 

yang meliputi provinsi DKI 

Jakarta, Jawa Barat dan Banten 

sebanyak 2547 orang, dengan 

sampel penelitian ini sebanyak 346 

responden. 

Kepuasan Kerja 

 

Variabel Intervening : 

Kinerja Karyawan 

karyawan, dan 

kepuasan kerja 

memiliki pengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan. 

5. The Business and Management 

Review, Volume 6 Number 4 

Salisu et al, (2015) 

The impact of compensation on the 

job satisfaction of public sector 

construction workers of jigawa 

state of Nigeria 

Responden : 

Para pekerja konstruksi publik di 

Kementerian Pekerjaan dan 

Transportasi, Negara Jigawa 

terdiri dari 850 pekerja dan dipilih 

265 pekerja.  

Metode Kuantitatif  

Paragdima Positivism 

Teknik Stratified Sampling 

Analisis Korelasi 

 

Variabel Independen : 

Kompensasi 

 

Variabel Dependen : 

Kepuasan Kerja 

Hasil dari penelitian 

ini adalah  

kompensasi 

berdampak positif 

terhadap kepuasan 

kerja pekerja. 

 

2.1.5 Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

1. Bitmis dan Ergeneli (2013) 

Penelitian ini dilakukan oleh Bitmis dan Ergeneli (2013), dengan judul penelitian 

“The Role of Psychological Capital and Trust in Individual Performance and Job 

Satisfaction Relationship: A Test of Multiple Mediation Model” yang bertujuan untuk 

menyelidiki efek mediasi dari modal psikologis dan kepercayaan pada kinerja individu 

dan hubungan kepuasan kerja dengan menggunakan metode bootstrapping dan analisis 

korelasi. Responden penelitian terdiri dari 260 staf medis, yang termasuk dokter (55%) 

dan perawat (45%). Survei kuesioner dibagikan kepada 330 staf medis yang aktif 

bekerja di rumah sakit. Peneliti menerima respon dari 266 (80% tingkat respons) staf 

medis. Namun, beberapa kuisioner tidak dapat dipakai karena terdapat data yang hilang 

sehingga total akhir yaitu 260 kuesioner. Hasil dari penelitian ini adalah kinerja 
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individu secara positif mempengaruhi kepuasan kerja. Hasil juga menunjukkan bahwa 

modal psikologis dan kepercayaan adalah mediator untuk hubungan antara kinerja 

individu dan kepuasan kerja. Dengan kata lain, modal psikologis dan kepercayaan 

memancarkan efek kinerja individu terhadap kepuasan kerja. 

Persamaan yang terdapat di dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah kinerja karyawan sebagai variabel independen serta kepuasan kerja 

sebagai variabel dependen di dalam penelitian ini. Sedangkan perbedaannya adalah 

teori yang digunakan dan subjek penelitiannya. 

2. Yang dan Hwang (2014) 

Penelitian ini dilakukan oleh Yang dan Hwang (2014), dengan judul penelitian 

“Personality Traits and Simultaneous Reciprocal Influences Between Job Performance 

and Job Satisfaction” yang bertujuan untuk menguji hubungan antara tiga variabel 

penting dalam manajemen karyawan Cina yaitu sifat kepribadian, kinerja pekerjaan 

dan kepuasan kerja. Penelitian ini menggunakan analisis korelasi serta uji validitas dan 

reliabilitas. Subyek penelitian ini adalah personil keuangan dari 31 perusahaan di 

bidang keuangan, sekuritas dan industri asuransi di Taiwan. Sebanyak 414 kuesioner 

dibagikan dan 392 dikembalikan. Terdapat 32 kuisioner yang tidak valid, sehingga total 

akhir kuisioner yang valid adalah 360 dengan tingkat respon sebesar 87%. Hasil 

penelitian adalah kinerja pekerjaan dan kepuasan kerja secara signifikan, positif dan 

simultan saling berpengaruh, dengan nilai p di bawah 0,01.  

Persamaan yang terdapat di dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah kepuasan kerja sebagai variabel intervening, serta kinerja karyawan 
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sebagai variabel dependen. Sedangkan perbedaannya adalah teori yang digunakan serta 

subjek penelitiannya. 

3. Barasa et al. (2018)  

Penelitian ini dilakukan oleh Barasa et al. (2018) dengan judul penelitian 

“Determinants of Job Satisfaction and it’s Implication on Employee Performance of 

Port Enterprises in DKI Jakarta” yang bertujuan untuk menguji determinan kepuasan 

kerja karyawan dan implikasinya terhadap kinerja karyawan pada perusahaan 

pelabuhan di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan analisis kausal dan analisis 

korelasi berganda. Populasi untuk penelitian ini adalah karyawan di perusahaan 

pelabuhan. Sampel data berjumlah 264 karyawan dan pengambilan untuk uji 

instrument menggunakan 90 orang sehingga populasi penelitian adalah 421 orang. 

Hasil dari penelitian ini adalah faktor kepuasan kerja merupakan faktor dominan yang 

mempengaruhi kinerja karyawan di lingkungan Perusahaan Pelabuhan di DKI Jakarta. 

Variabel kepuasan kerja adalah variabel yang berfungsi sebagai mediasi penuh untuk 

meningkatkan kinerja karyawan. Terdapat faktor lain yang mempengaruhi kepuasan 

kerja karyawan sebesar 0,38 atau 38% yang dipengaruhi oleh faktor lain, antara lain; 

kompensasi, disiplin kerja dan lingkungan kerja yang belum diteliti oleh para peneliti. 

Persamaan yang terdapat di dalam penelitian ini adalah kepuasan kerja sebagai 

variabel intervening serta kinerja karyawan sebagai variabel dependen. Sedangkan 

perbedaannya adalah teori yang digunakan dan subjek penelitiannya. 

4. Pawirosumarto et al. (2017) 

Penelitian ini dilakukan oleh Pawirosumarto et al. (2017) dengan judul penelitian 

“The effect of work environment, leadership style, and organizational culture towards 
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job satisfaction and its implication towards employee performance in Parador Hotels 

and Resorts, Indonesia” yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja, 

gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja dan implikasinya 

terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini menggunakan analisis multivariat eksploratif 

dan analisis korelasi. Peserta penelitian adalah karyawan Paradors Hotels dan Resorts, 

Indonesia. Ada sebanyak 179 kuisioner yang dikembalikan untuk dianalisis.  Hasil dari 

penelitian adalah lingkungan kerja, gaya kepemimpinan dan budaya organisasi 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, tetapi hanya gaya 

kepemimpinan yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Kepuasan kerja tidak memberikan pengaruh yang signifikan dan positif 

terhadap kinerja karyawan dan bukan merupakan variabel mediasi.  

Persamaan yang terdapat di dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah kinerja karyawan sebagai variabel dependen dan kepuasan kerja 

sebagai variabel intervening. Sedangkan perbedaannya adalah teori yang digunakan 

serta subjek penelitiannya.  

5. Siengthai dan Pila-Ngarm (2015) 

Penelitian ini dilakukan oleh Seingthai dan Pila-Ngarm (2015) dengan judul 

penelitian “The interaction effect of job redesign and job satisfaction on employee 

performance.” yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari job redesign dan 

kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi 

berganda. Responden dari penelitian ini adalah 295 manajer yang berasal dari 

perhotelan, perindustrian, serta resort  yang berada di Thailand. Hasil dari penelitian 

ini adalah job redesign secara signifikan berbanding terbalik dengan kinerja karyawan. 
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Sementara kepuasan kerja ditemukan secara positif dan signifikan terkait dengan 

kinerja karyawan. Selain itu, efek interaksi antara desain ulang pekerjaan dan kepuasan 

kerja ditemukan secara positif dan signifikan terkait dengan kinerja karyawan.  

Persamaan yang terdapat di dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah kinerja karyawan sebagai variabel dependen dan job redesign sebagai 

variabel intervening. Sedangkan perbedaannya adalah teori yang digunakan serta 

subjek penelitiannya. 

6.  Sudiardhita et al. (2018) 

Penelitian ini dilakukan oleh Sudiardhita et al. (2018) dengan judul penelitian “The 

Effect of Compensation, Motivation of Employee and Work Satisfaction to Employee 

Performance PT. XYZ (Persero) TBK” yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

variabel kompensasi, motivasi kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan PT. 

Bank XYZ (Persero) Tbk dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknis 

untuk analisis jalur (Path Analysis). Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan 

dengan posisi non-manajerial di 24 kantor cabang di wilayah kerja Kantor Wilayah I 

yang meliputi provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten sebanyak 2547 orang, 

dengan sampel penelitian ini sebanyak 346 responden dengan metode penelitian 

eksploratif yang bertujuan untuk menguji teori atau hipotesis untuk memperkuat atau 

menolak teori atau hipotesis dari hasil penelitian yang dilakukan. Hasil dari penelitian 

ini adalah kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, 

kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, dan 

kepuasan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.  
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Persamaan yang terdapat di dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah kompensasi sebagai variabel independen, kepuasan kerja sebagai 

variabel intervening, dan kinerja karyawan sebagai variabel dependen. Sedangkan 

perbedaannya adalah teori yang digunakan serta subjek penelitiannya.  

Table 2.5 

Review Jurnal Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

No. Peneliti/Judul Penelitian/Objek 

Penelitian 

Metode dan Alat 

Analisis/Variabel 

Penelitian 

Hasil 

1. International Strategic 

Management Conference. 

M. Gotham Bitmis (2013) 

The Role of Psychological Capital 

and Trust in Individual 

Performance and Job Satisfaction 

Relationship: A Test of Multiple 

Mediation Model 

Responden : 

Terdiri dari 260 staf medis, yang 

termasuk dokter (55%) dan 

perawat (45%). Survei kuesioner 

dibagikan kepada 330 staf medis, 

yang aktif bekerja di rumah sakit. 

Peneliti menerima respon dari 266 

(80% tingkat respons) staf medis. 

Namun, beberapa kuisioner tidak 

dipakai karena terdapat data yang 

hilang sehingga total akhir yaitu 

260 kuesioner. Usia rata-rata dan 

masa jabatan responden adalah 

29,98 dan 6,67 tahun, masing-

masing dan 24% responden adalah 

laki-laki. 

Metode mediasi ganda 

Pendekatan Bootstrapping 

Analisis Korelasi 

 

Variable Independen : 

Kinerja Individu 

(Staples et al. : 1999) 

 

Variable Dependen : 

Kepuasan Kerja 

(Cammann, Fichman, 

Jenkins, dan Klesh, 1979) 

Hasil dari 

penelitian ini 

adalah kinerja 

individu secara 

positif 

mempengaruhi 

kepuasan kerja. 

Hasil juga 

menunjukkan 

bahwa modal 

psikologis dan 

kepercayaan adalah 

mediator untuk 

hubungan antara 

kinerja individu 

dan kepuasan kerja.  

2. Chinese Management Studies Vol. 

8 No. 1, 2014 pp. 6-26 

Cheng-Liang Yang (2014) 

Personality Traits and 

Simultaneous Reciprocal 

Influences Between Job 

Performance and Job Satisfaction 

Responden : 

Metode Kuantitatif 

Analisis faktor dan regresi 

berganda 

 

Variabel Independen : 

Kinerja Kerja (Borman and 

Motowidlo, 1997) 

 

Variabel Dependen : 

Hasilnya adalah 

kinerja pekerjaan 

dan kepuasan kerja 

secara signifikan, 

positif dan simultan 

saling berpengaruh, 

dengan nilai p di 

bawah 0,01. 

Dengan kata lain, 
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Subyek penelitian ini adalah 

personil keuangan dari 31 

perusahaan di bidang keuangan, 

sekuritas dan industri asuransi di 

Taiwan. Sebanyak 414 kuesioner 

dibagikan dan 392 dikembalikan. 

Dengan mengurangi 32 kuesioner 

yang tidak valid, 360 kuesioner 

valid yang tersisa mewakili tingkat 

respons 87% dan digunakan dalam 

analisis selanjutnya. 

Kepuasan Kerja (Hoppock 

:1935) 

baik efek langsung 

dan terbalik dari 

kinerja pekerjaan 

pada kepuasan 

kerja ditunjukkan. 

3. International Review of 

Management and Marketing, 2018, 

8(5), 43-49. 

Larsen Barasa (2018) 

Determinants of Job Satisfaction 

and it’s Implication on Employee 

Performance of Port Enterprises 

in DKI Jakarta 

Responden : 

Karyawan Badan Usaha Pelabuhan 

DKI Jakarta dengan sample 264 

karyawan. 

Metode Campuran 

Kuantitatif dan Kualitatif 

Analisis Kausal 

Analisis Kuantitatif 

Inferensial 

 

Variabel Independen : 

- Kompetensi kerja 

(Yang et al., 2016) 

- Motivasi kerja 

(Carsrud et al., 

2009) 

- Budaya organisasi 

(Harwiki, 2016). 

 

 

Variabel Dependen : 

- Kepuasan Kerja 

(Bentley et al., 2013) 

- Kinerja Karyawan 

(Bentley et al., 2013) 

Faktor kepuasan 

kerja merupakan 

faktor dominan 

yang 

mempengaruhi 

kinerja karyawan di 

lingkungan 

Perusahaan 

Pelabuhan di DKI 

Jakarta. Variabel 

kepuasan kerja 

adalah variabel 

yang berfungsi 

sebagai mediasi 

penuh untuk 

meningkatkan 

kinerja karyawan. 

 

4. International Journal of Law and 

Management Vol. 59 No. 6, 2017 

Suharno Pawirosumarto (2017) 

The effect of work environment, 

leadership style, and 

organizational culture towards job 

satisfaction and its implication 

towards employee performance in 

Parador Hotels and Resorts, 

Indonesia 

Responden : 

Peserta penelitian adalah karyawan 

Paradors Hotels dan Resorts, 

Indonesia. Ada sebanyak 179 

kuisioner yang dikembalikan untuk 

dianalisis.  

 

Metode Campuran 

Analisis Multivariat 

Eksploratif 

Analisis Regresi 

Sampling Stratified 

Proporsional 

 

Variabel Independen : 

- Lingkungan Kerja 

(Barry dan 

Heizer:2001) 

- Gaya 

Kepemimpinan 

(Robbins dan Judge : 

2013) 

- Budaya Organisasi 

(Robbins dan Judge: 

2013) 

 

Hasil penelitian 

adalah kepuasan 

kerja tidak 

memberikan 

pengaruh yang 

signifikan dan 

positif terhadap 

kinerja karyawan 

dan bukan 

merupakan variabel 

mediasi. 
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Variabel Dependen : 

Kinerja Karyawan (Robbins 

:2003) 

 

Variabel Intervening : 

Kepuasan Kerja (Robbins 

:2003) 

5. Evidence-based HRM: a Global 

Forum for Empirical Scholarship 

Vol. 4 No. 2, 2016 

Sununta Siengthai (2015) 

The interaction effect of job 

redesign and job satisfaction on 

employee performance 

Responden : 

Peserta penelitian adalah 295 

manajer dari hotel, resort, dan 

industry di Thailand. 

Metode Campuran 

Analisis Regresi Berganda 

 

Variabel Independen : 

- Job Redesign  

- Kepuasan Kerja 

 

Variabel Dependen : 

Kinerja Karyawan 

Hasilnya 

ditemukan bahwa 

job redesign secara 

signifikan dan 

berbanding terbalik 

dengan kinerja 

karyawan. 

Sementara 

kepuasan kerja 

ditemukan secara 

positif dan 

signifikan terkait 

dengan kinerja 

karyawan. 

6. Academy of Strategic 

Management Journal Volume 17, 

Issue 4, 2018 

Sudiardhita et al, 2018 

The Effect of Compensation, 

Motivation of Employee and Work 

Satisfaction to Employee 

Performance PT. XYZ (Persero) 

TBK 

Responden : 

Karyawan dengan posisi non-

manajerial di 24 kantor cabang di 

wilayah kerja Kantor Wilayah I 

yang meliputi provinsi DKI 

Jakarta, Jawa Barat dan Banten 

sebanyak 2547 orang, dengan 

sampel penelitian ini sebanyak 346 

responden. 

Metode Kantitatif 

Metode Penelitian 

Eksploratif 

Uji Reabilitas dan Validitas 

Analisis Jalur 

 

Variabel Independen : 

- Kompensasi 

- Motivasi Kerja 

- Kepuasan Kerja 

 

Variabel Dependen : 

Kinerja Karyawan 

Hasil dari 

penelitian ini 

adalah kompensasi 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kepuasan 

kerja, kompensasi 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan, dan 

kepuasan kerja 

memiliki pengaruh 

positif dan 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 
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2.2     Landasan Teori  

2.2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 

1. Definisi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Amstrong (2009), manajemen sumber daya manusia adalah 

pendekatan strategis, terpadu, dan koheren untuk pekerjaan, pengembangan dan 

kesejahteraan orang-orang yang bekerja dalam organisasi. Tujuan keseluruhan 

dari manajemen sumber daya manusia adalah untuk memastikan bahwa 

organisasi mampu mencapai kesuksesan melalui manusia, serta bertujuan untuk 

meningkatkan efektivitas serta kapabilitas dan kapasitas organisasi untuk 

mencapai tujuannya dengan memanfaatkan sumber daya terbaik yang tersedia 

untuknya (Amstrong, 2009). Sedangkan menurut Dessler (2013), manajemen 

sumber daya manusia adalah proses memperoleh, melatih, menilai, dan memberi 

kompensasi kepada karyawan, dan memperhatikan hubungan kerja mereka, 

kesehatan dan keselamatan, dan kekhawatiran tentang kewajaran. Manajemen 

sumber daya manusia adalah kegiatan merancang sistem manajemen untuk 

memastikan bakat manusia digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai 

tujuan organisasi (Mathis dan Jackson, 2006). 

Menurut Deshmukh dan Harichandan (2014), human resource management 

adalah fungsi manajemen yang membantu para manajer merekrut, memilih, 

melatih, dan mengembangkan anggota untuk suatu organisasi yang berfokus 

dengan dimensi manusia dalam organisasi. Dan menurut Bohlarander dan Snell 

(2013), manajemen sumber daya manusia adalah ilmu yang mempelajari 

bagaimana memberdayakan karyawan dalam perusahaan, membuat pekerjaan, 
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kelompok kerja, mengembangkan para karyawan yang mempunyai kemampuan, 

mengidentifikasi suatu pendekatan untuk dapat mengembangkan kinerja 

karyawan dan memberikan imbalan kepada mereka atas usahanya dan bekerja. 

Tujuan dari manajemen sumber daya manusia adalah (Amstrong, 2012): 

a. mendukung organisasi dalam mencapai tujuannya dengan mengembangkan 

dan menerapkan strategi sumber daya manusia (SDM) yang terintegrasi 

dengan strategi bisnis (strategi HRM); 

b. berkontribusi pada pengembangan budaya kinerja tinggi; 

c. memastikan bahwa organisasi memiliki orang-orang yang berbakat, terampil, 

dan terlibat yang dibutuhkannya; 

d. menciptakan hubungan kerja yang positif antara manajemen dan karyawan 

dan suasana saling percaya; mendorong penerapan pendekatan etika terhadap 

manajemen sumber daya manusia. 

2. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Ada lima fungsi manajemen SDM menurut Dessler (2013), dimana terdapat 

beberapa kegiatan khusus yang terlibat disetiap fungsi, yaitu :  

a. Planning 

Menetapkan tujuan dan standar; mengembangkan aturan dan prosedur; 

mengembangkan rencana dan peramalan. 

b. Organizing 

Memberi setiap karyawan tugas tertentu; mendirikan departemen; 

mendelegasikan otoritas kepada karyawan; membangun saluran otoritas dan 

komunikasi; serta mengoordinasikan pekerjaan karyawan. 
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c. Staffing 

Menentukan jenis orang yang harus dipekerjakan; merekrut calon 

karyawan; memilih karyawan; melatih dan mengembangkan karyawan; 

pengaturan standar kinerja; mengevaluasi kinerja; karyawan konseling; dan 

memberi kompensasi kepada karyawan. 

d. Leading 

 Mendapatkan orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan; mempertahankan 

moral; dan memotivasi bawahan. 

e. Controlling 

Menetapkan standar seperti kuota penjualan, standar kualitas, atau tingkat 

produksi; memeriksa untuk melihat bagaimana kinerja aktual dibandingkan 

dengan standar-standar ini; serta mengambil tindakan korektif sesuai 

kebutuhan. 

Manajemen SDM dapat dianggap sebagai tujuh kegiatan yang saling terkait 

yang terjadi dalam organisasi (Mathis dan Jackson, 2006), yaitu : 

a. Strategi Manajemen SDM 

Sebagai bagian dari mempertahankan daya saing organisasi, efektivitas 

sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui penggunaan pengukuran 

SDM dan teknologi SDM. Melalui perencanaan SDM, manajer mengantisipasi 

persediaan dan permintaan karyawan di masa mendatang. Fokus dari  strategi 

manajemen sumber daya manusia adalah retensi karyawan.  
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b. Kesempatan Kerja yang Sama 

Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan ketenagakerjaan yang setara 

(EEO) mempengaruhi semua kegiatan SDM lainnya. Keragaman tenaga kerja 

menciptakan tantangan tambahan. Misalnya, perusahaan harus memiliki 

keragaman yang cukup untuk memenuhi persyaratan tindakan yang bersifat 

afirmatif.  

c. Staffing 

Tujuan staffing adalah untuk menyediakan pasokan yang mencukupi bagi 

individu yang memenuhi syarat untuk mengisi pekerjaan di sebuah organisasi. 

Analisis pekerjaan meletakkan dasar untuk staffing dengan mengidentifikasi 

apa yang dilakukan orang dalam pekerjaan mereka. Analisis ini digunakan saat 

merekrut pelamar untuk lowongan pekerjaan. Proses seleksi berkaitan dengan 

memilih individu yang memenuhi kualifikasi untuk menyelesaikan pekerjaan 

tersebut.  

d. Manajemen dan Pengembangan Bakat 

Dimulai dengan orientasi karyawan baru, manajemen dan pengembangan 

bakat mencakup berbagai jenis pelatihan. Serta pengembangan SDM karyawan 

dan manajer diperlukan untuk mempersiapkan tantangan masa depan. 

Perencanaan karir mengidentifikasi jalur dan kegiatan untuk karyawan ketika 

mereka bergerak di dalam organisasi. Menilai seberapa baik karyawan 

melakukan pekerjaan mereka adalah fokus manajemen kinerja. 
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e. Total Reward 

Kompensasi dalam bentuk gaji, insentif, dan benefits memberi imbalan 

kepada orang-orang untuk melakukan kerja di sebuah organisasi. Untuk 

menjadi kompetitif, pengusaha mengembangkan dan memperbaiki sistem 

kompensasi dasar mereka dan dapat menggunakan program pembayaran 

variabel seperti perolehan imbalan dan produktivitas. Peningkatan pesat dalam 

biaya benefits, terutama untuk tunjangan kesehatan, akan terus menjadi 

masalah besar bagi sebagian besar pengusaha. 

f. Manajemen Risiko dan Perlindungan Pekerja 

Pengusaha perlu mengatasi peningkatan jumlah risiko di tempat kerja untuk 

memastikan perlindungan terhadap pekerja. Selama beberapa dekade, para 

pengusaha harus memenuhi persyaratan hukum dan lebih tanggap terhadap 

kekhawatiran akan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Serta keamanan 

tempat kerja menjadi semakin penting seiring dengan perencanaan bencana dan 

pemulihan.  

g. Hubungan Karyawan dan Tenaga Kerja 

Hubungan antara manajer dan karyawannya harus ditangani secara efektif. 

Hak karyawan dan masalah privasi yang harus diatasi. Penting untuk 

mengembangkan, berkomunikasi, dan memperbarui kebijakan dan prosedur 

SDM sehingga para manajer dan karyawan sama-sama tahu tentang hal yang 

diharapkan. Di beberapa organisasi, hubungan serikat / manajemen harus 

ditangani juga. 
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Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia menurut Bohlander dan 

Snell (2013) adalah : 

a. Rekruitmen 

Tujuan dari rekrutmen adalah menyediakan kelompok calon tenaga kerja 

yang cukup banyak agar manajer dapat memilih karyawan yang memiliki 

kriteria sesuai kualifikasi yang mereka perlukan. 

b. Seleksi 

Seleksi adalah proses memilih individu yang memiliki kualifikasi yang 

relevan untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada atau yang di proyeksikan.  

c. Pelatihan dan Pengembangan 

Pelatihan bertujuan untuk berkotribusi pada keseluruan tujuan organisasi 

untuk memastikan bahwa investasi pelatihan dan pengembangan perusahaan 

memiliki dampak yang masimal, maka pendekatan strategis dan sistematis 

harus digunakan yang melibatkan empat tahap yaitu : 

- Penilaian kebutuhan berdasarkan pada tujuan kompetitif perusahaan 

- Perancangan program 

- Implementasi 

- Evaluasi 

d. Penilaian Kinerja 

Dalam proses ini seharusnya didukung dan dibantu dengan kemampuan dan 

keahlian karyawan dalam mengembangkan dan membuat satu inovasi terhadap 

pekerjaannya. Apabila karyawan tersebut dapat bekerja sesuai target maka 
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karyawan tersebut berhak atas suatu penghargaan yang didasari kepada kinerja 

/ penilaian kinerja. 

e. Manajemen Kompensasi  

Kompensasi diberikan kepada setiap karyawan yang telah bekerja untuk 

pencapaian akan suatu materi, sedangkan disisi lain perusahaan sangat 

membutuhkan karyawan untuk dapat meggunakan kemampuan dan keahlian 

mereka untuk dapat menjalankan perusahaan tersebut. Selain itu juga 

perusahaan membutuhkan karyawan untuk pencapaian suatu tujuan tertentu 

berupa keuntungan. 

 

2.2.2 Kinerja Karyawan 

1. Definisi Kinerja Karyawan 

Kinerja dapat diartikan sebagai suatu karya yang dapat dicapai oleh 

seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan 

wewenang dan tanggung jawab masing-masing, guna mencapai tujuan 

organisasi yang bersangkutan secara hukum, tidak melanggar hukum, dan sesuai 

dengan moral dan etika (Barasa et al. 2018). Kinerja adalah apa yang dilakukan 

atau tidak dilakukan oleh karyawan (Mathis dan Jackson, 2006). Menurut 

Amstrong (2009), manajemen kinerja adalah proses sistematis untuk 

meningkatkan kinerja organisasi dengan mengembangkan kinerja individu dan 

tim yang merupakan sarana untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dengan 

memahami dan mengelola kinerja dalam kerangka yang disepakati, tujuan yang 

direncanakan, serta standar dan persyaratan kompetensi.  
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Setiap karyawan memiliki beberapa kontribusi untuk mencapai tujuan yang 

lebih besar melalui pekerjaannya (Mathis dan Jackson, 2006). Artinya, jumlah 

kinerja di dalam semua pekerjaan di organisasi harus sama dengan rencana 

strategis untuk organisasi (Mathis dan Jackson, 2006). Menurut Bohlander dan 

Snell (2013), manajemen kinerja adalah proses menciptakan lingkungan kerja di 

mana orang dapat melakukan yang terbaik dari kemampuan mereka untuk 

memenuhi tujuan perusahaan. Ini adalah sistem kerja keseluruhan yang berasal 

dari tujuan perusahaan. 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja seorang 

karyawan. Faktor tersebut antara lain faktor internal maupun faktor eksternal 

dari karyawan, seperti motivasi dan kemampuan karyawan. Sesuai dengan 

pendapat yang diutarakan oleh Mangkunegara (2011), faktor yang 

mempengaruhi pencapaian kinerja diantaranya :  

a. Faktor Kemampuan (Ability) 

Secara psikologis, kemampuan karyawan terdiri dari kemampuan potensi 

dan kemampuan reality. Oleh karena itu, karyawan perlu ditempatkan pada 

pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya (the right man the right place, the 

right man on the right job).  

b. Faktor Motivasi (Motivation) 

Motivasi terbentuk dari sikap seorang karyawan dalam menghadapi situasi 

dalam pekerjaannya. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri 

karyawan yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi.  
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Beberapa faktor diatas perlu diperhatikan oleh organisasi untuk 

meningkatkan kinerja dari anggota organisasinya. Prosentase besarnya 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan berbeda satu sama lain, 

tergantung pada berapa tingkat motivasi, dan kemampuan yang dimiliki oleh 

karyawan tersebut untuk berkinerja optimal dalam suatu organisasi. 

Menurut Mathis dan Jackson (2006), kinerja individu karyawan dapat 

ditingkatkan melalui tiga faktor penting, adapun beberapa yaitu : 

a. Tingkat usaha yang dicurahkan  

Bagaimana karyawan memberikan usaha-usaha tertentu yang dilakukan 

untuk sebuah organisasi, usaha yang dicurahkan tersebut ialah termasuk 

didalamnya motivasi, etika kerja, kehadiran dan juga rancangan tugas yang 

dimiliki oleh seorang karyawan.  

b. Kemampuan Individual  

Bagaimana karyawan memberikan kemampuan yang dimiliki untuk 

perusahaan yang ditempatinya, kemampuan individual ini dapat berupa bakat, 

minat dan juga faktor kepribadian mereka.  

c. Dukungan organisasional  

Dukungan yang diberikan organisasi sangatlah penting bagi peningkatan 

kinerja karyawan, dukungan tersebut dapat berupa pelatihan dan 

pengembangan, peralatan dan teknologi, standar kinerja yang diterapkan, dan 

manajemen serta rekan kerja yang dimiliki dalam bekerja. 
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3. Standar Kinerja 

Menurut Mathis dan Jackson (2006), standar kinerja menentukan tingkat 

kinerja yang diharapkan, dan diberi label tolok ukur atau sasaran atau target - 

tergantung pada pendekatan yang diambil. Standar kinerja yang realistis, dapat 

diukur, dan dipahami dengan jelas menguntungkan baik organisasi maupun 

karyawan (Mathis dan Jackson, 2006). Dalam arti tertentu, standar kinerja tidak 

menentukan kinerja pekerjaan yang memuaskan. Disarankan bahwa standar 

kinerja ditetapkan sebelum pekerjaan dilakukan. Standar yang ditetapkan dengan 

baik dapat memastikan bahwa semua orang yang terlibat mengetahui tingkat 

pencapaian yang diharapkan(Mathis dan Jackson, 2006). 

Standar numerik dan non-numerik dapat ditetapkan (Mathis dan Jackson, 

2006). Kuota penjualan dan standar output produksi merupakan standar kinerja 

numerik yang sering dikenal. Standar kinerja juga dapat didasarkan pada kriteria 

non-numerik. Hal ini dapat dilakukan dengan menilai apakah seseorang telah 

memenuhi standar kinerja, terutama yang tidak numerik. Misalnya, bagaimana 

Anda mengukur kemampuan seseorang untuk berbicara dengan bahasa asing 

sebelum dikirim ke luar negeri (Mathis dan Jackson, 2006).  

Menurut Bohlander dan Snell (2013), terdapat empat elemen dasar yang 

perlu diperhatikan ketika menetapkan standar kinerja, yaitu : 

a. Relevansi Strategi 

b. Defisiensi Kriteria 

c. Kontaminasi Kriteria 

d. Keandalan 
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4. Indikator Kinerja 

Menurut Mathis dan Jackson (2006), terdapat beberapa indikator didalam 

kinerja karyawan yaitu : 

1) Kuantitas dari hasil 

a. Jumlah pekerjaan yang diselesaikan. 

b. Menetapkan target pekerjaan. 

c. Bekerja sesuai dengan prosedur. 

2) Kualitas dari hasil 

a. Ketelitian dalam pengerjaan. 

b. Disiplin kerja. 

c. Dedikasi dalam bekerja.  

3) Ketepatan waktu dari hasil 

a. Bekerja secara konsisten. 

b. Handal dalam memberikan layanan. 

c. Bekerja dengan benar. 

4) Kehadiran di tempat kerja 

a. Datang ke kantor tepat waktu. 

b. Tidak pernah meninggalkan pekerjaan pada saat jam kerja kecuali 

untuk urusan pekerjaan. 

5) Kemampuan bekerja sama 

a. Dapat bekerja sama dengan semua orang. 

b. Dalam mengerjakan tugas lebih mengutamakan kerjasama 

dibandingkan kerja sendiri. 
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Menurut Bernardin dan Russell (1993), pada dasarnya prestasi atau kinerja 

adalah catatan tentang hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu 

atau kegiatan selama kurun waktu tertentu. Indikator untuk mengukur kinerja 

menurut Bernardin dan Russell (1993) untuk mengukur kinerja karyawan dapat 

digunakan beberapa kriteria kinerja, antara lain adalah : 

1) Quality (Kualitas) 

 Merupakan tingkatan di mana proses atau hasil dari penyelesaian suatu 

kegiatan mendekati sempurna, yaitu meliputi : 

a. Hasil pekerjaan sesuai dengan standar kerja organisasi  

b. Memaksimalkan kemampuan dalam bekerja  

c. Meminimalkan kesalahan dalam bekerja  

d. Kecermatan dalam bekerja  

e. Ketelitian dalam bekerja  

2) Quantity (Kuantitas) 

  Merupakan produksi yang dihasilkan dapat ditunjukkan dalam satuan mata 

uang, jumlah unit, atau jumlah siklus kegiatan yang diselesaikan, seperti : 

a. Pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan . 

b. Karyawan dapat memenuhi tugas yang ditanggungnya sesuai dengan 

harapan organisasi. 

c. Karyawan dapat menyelesaikan pekerjaan yang ditanggungnya sesuai 

dengan prosedur yang ada. 
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3) Timeliness 

  Merupakan tingkatan di mana kegiatan tersebut dapat diselesaikan, atau 

suatu hasil produksi dapat dicapai, pada permulaan waktu yang ditetapkan 

bersamaan koordinasi dengan hasil produk yang lain dan memaksimalkan 

waktu yang tersedia untuk kegiatan-kegiatan lain.  

a. Pekerjaan yang ditanggung dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang 

telah ditetapkan.  

b. Kesesuaian dalam menggunakan waktu saat bekerja. 

c. Ketepatan jam hadir. 

d. Penggunaan waktu istirahat yang tepat. 

e. Ketepatan jam pulang.  

4) Cost-effectiveness 

  Merupakan tingkatan di mana sumber daya organisasi, seperti manusia, 

keuangan, teknologi, bahan baku dapat dimaksimalkan dalam arti untuk 

memperoleh keuntungan yang paling tinggi atau mengurangi kerugian yang 

timbul dari setiap unit atau contoh penggunaan dari suatu sumber daya yang 

ada.  

a. Kemampuan menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu. 

b. Kemampuan untuk mengurangi kesalahan pada saat bekerja. 

c. Kemampuan memelihara peralatan kerja. 

d. Kemampuan menghemat biaya pengeluaran perusahaan/organisasi. 

5) Need fo Supervision 
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  Merupakan kemampuan karyawan dalam bekerja dengan baik, tanpa 

adanya pengawasan dari pihak perusahaan.  

a. Kemampuan bekerja tanpa adanya pengawasan. 

b. Kemampuan bekerja tanpa bantuan dari pengawas atau atasan. 

6) Interpersonal Impact 

  Merupakan tingkatan di mana seorang karyawan mampu untuk 

mengembangkan perasaan saling menghargai, niat baik dan kerjasama antara 

karyawan yang satu dengan karyawan yang lain dan juga pada bawahan.   

a. Dukungan antara rekan kerja. 

b. Menghargai hasil kerja sesama rekan kerja. 

c. Atasan menghargai hasil kerja dari karyawan.  

d. Dapat bekerja sama antar kelompok kerja. 

  Menurut Robbins (2006), Kinerja merupakan suatu hasil yang dicapai oleh 

pegawai/karyawan dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku. 

Indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individu ada enam indikator, 

menurut Robbins (2006) yaitu : 

1) Kualitas kerja  

 Diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan 

serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan. 

2) Kuantitas  

 Jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, 

jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. 
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3) Ketepatan waktu  

 Tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat 

dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang 

tersedia untuk aktivitas lain.  

4) Efektivitas  

 Tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, 

bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit 

dalam penggunaan sumber daya.  

5) Kemandirian  

Tingkat seorang karyawan yang nantinya akan dapat menjalankan fungsi 

kerjanya  

6) Komitmen kerja  

Suatu tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan 

instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor. 

 

2.2.3 Penilaian Kinerja 

1. Definisi Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja sangat penting untuk memahami kinerja karyawan melalui 

HRD (Deepa et al. 2014). Bahkan, penilaian kinerja adalah dasar bagi HRD. 

Penilaian kinerja merupakan masalah penting dalam manajemen sumber daya 

manusia (SDM) dan merupakan tanggung jawab penting dari manajer dan 

pengawas (Javidmehr dan Ebrahimpour, 2015). Penting untuk menilai kinerja 

karena hal ini dapat membantu  untuk memastikan bahwa sistem organisasi akan 
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mudah dipahami oleh karyawan dan secara efektif dilaksanakan oleh manajer 

(Mwema dan Gachunga, 2014). Penilaian kinerja dilakukan oleh peneliti sebagai 

alat untuk memacu karyawan menuju pencapaian tujuan organisasi (Agyare et 

al. 2016). Penilaian kinerja dianggap sebagai alat penting untuk memotivasi dan 

mengembangkan karyawan (Khan et al. 2017). 

Penilaian kinerja berarti mengevaluasi kinerja relatif karyawan saat ini dan 

atau sebelumnya terhadap standar kinerjanya (Dessler, 2013). Penilaian kinerja 

harus dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi kinerja karyawan yang 

diukur berdasarkan persyaratan yang dinyatakan. Struktur penilaian yang 

kompleks atau tidak praktis cenderung akan menghasilkan kebingungan, 

frustrasi, dan tidak dapat digunakan (Mwema dan Gachunga, 2014). Sistem 

penilaian kinerja memiliki dampak substansial pada aspek-aspek lain dari SDM 

dan strategi organisasi secara keseluruhan (Agyare et al. 2016). Penilaian 

mempengaruhi administrasi dalam melayani peran memfasilitasi sarana tertib 

untuk menentukan kenaikan gaji dan penghargaan lainnya, dan mendelegasikan 

wewenang dan tanggung jawab kepada individu yang paling mampu (Mwema 

dan Gachunga, 2014). 

Penilaian kinerja digunakan untuk menilai kinerja karyawan dan 

mengkomunikasikan kinerja itu kepada karyawan (Mathis dan Jackson, 2006). 

Kebanyakan skema manajemen kinerja mencakup beberapa bentuk penilaian, 

yang biasanya dilakukan selama atau setelah rapat tinjauan kinerja (Amstrong, 

2009).  
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Penilaian kinerja banyak digunakan untuk mengatur upah dan gaji, 

memberikan umpan balik kinerja, dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan 

karyawan (Mathis dan Jackson, 2006). Manfaat penilaian kinerja menurut Deepa 

et al. (2014), adalah : 

a. Memfasilitasi komunikasi. 

b. Meningkatkan fokus karyawan melalui peningkatan kepercayaan. 

c. Mengatur tujuan dan penguatan kinerja yang diinginkan. 

d. Meningkatkan kinerja. 

e. Menentukan kebutuhan pelatihan. 

2. Tujuan Penilaian Kinerja  

Menurut Bohlander (2013), penilaian kinerja memiliki dua tujuan yaitu : 

a) Tujuan adminitrasi yaitu bagi organisasi penilaian kinerja memberikan 

masukan bagi banyak fungsi SDM lainnya. Pentingnya penilaian kinerja yaitu 

untuk memberikan kompensasi yang layak bagi karyawan atau pay for 

performance concept. 

b) Tujuan pembangunan yaitu untuk karyawan penilaian kinerja memberikan 

umpan balik dari kinerja sehari – hari sementara juga menekankan pelatihan 

karyawan, pengembangan, dan rencana pertumbuhan. 
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3. Metode Penilaian Kinerja 

Menurut Bohlander (2013), penilaian kinerja memiliki tiga metode yaitu : 

a) Metode Sifat 

1) Skala Penilaian Grafis  

Dalam metode ini ciri/karakteristik yang dinilai pada garis/skala. 

Bentuk penilaian antar organisasi mungkin berbeda tergantung dimensi 

yang akan dinilai, sejauh mana dimensi kinerja didefinisikan, dan sejauh 

mana titik – titik pada skala didefinisikan. 

2) Skala Standar Campuran 

Dalam metode ini manajer mengevaluasi sifat yang 

dipertimbangkan terhadap tiga deskripsi perilaku spesifik yang relevan 

dengan tiap sifat yang akan dinilai. 

3) Metode Pilihan Paksa  

Sifat pendekatan untuk penilaian kinerja yang membutuhkan penilai 

untuk memilih dari laporan yang dirancang untuk membedakan antara 

kinerja sukses dan berhasil. 

4) Metode Esai 

Penyelia menulis pernyataan yang menggambarkan perilaku 

karyawan baik kekuatan dan kelemahan agar bisa membuat rencana 

pengembangan karyawan di masa depan. 
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b) Metode Perilaku 

1) Metode Insiden Kritis 

Menilai karyawan berdasarkan insiden kritis baik yang 

menguntungkan atau tidak yang kaitannya bagi pekerjaan. 

2) Metode Daftar Periksa Perilaku 

Daftar periksa/ceklis terdiri dari sekelompok pernyataan yang 

berhubungan dengan pekerjaan yang diberikan. 

3) Behavioral anchored rating scale (BARS) 

Skala penilaian perilaku terhubung merupakan cara untuk 

meingkatkan skala penilaian. Skala ini didasarkan pada insiden kritis 

kinerja pekerjaan. 

4) Skala Observasi Perilaku 

Mirip dengan BARS tetapi meminta pemberi nilai untuk 

mengevaluasi seberapa sering perilaku diamati. 

c) Metode Hasil 

1) Mengukur Produktivitas 

Dapat diukur dengan menilai hasil yang dicapai. Pekerja produksi 

bisa dievaluasi dengan output yang diproduksi, tingkat memo, dan cacat. 

2) Manajemen oleh Tujuan 

Sebuah filosofi manajemen yang menilai kinerja atas dasar 

pencapaian karyawan tujuan yang ditetapkan oleh kesepakatan bersama 

karyawan dan manajer. Agar program ini sukses maka harus membuat 

tujuan yang diukut dan ditetapkan bagi jangka panjang dan pendek. Tujuan 
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juga harus realistis dan dapat di kontrol karyawan. keuntungan dari 

program ini adalah karyawan dapat mengukur kinerja mereka sendiri, 

tujuan kuantitatif telah ditetapkan, penetapan tujuan merupakan usaha 

bersama antara karyawan dan manajer, dan karyawan puas akan tujuan 

yang ditetapkan. Sedangkan kelemahannya adalah beberapa studi 

menunjukan program ini hanya mecapai keberhasilan yang biasa saja, 

tujuan tidak realistis dapat dibuat, karyawan dan manajer mungkin tidak 

sepenuhnya berkomitmen dengan prosesnya, dan beberapa tujuan 

mungkin sulit diukur. 

3) The Balanced Scorecard 

Berfokus menilai pada empat kategori keuangan, pelanggan, proses, 

dan pembelajaran. Agar metode ini sukses maka harus menerjemahkan 

strategi ke dalam tujuan scorecard yang jelas, melampirkan langkah – 

langkah untuk tiap tujuan, memberikan umpan balik kinerja berdasarkan 

ukuran, memberdayakan karyawan untuk melakukan perbaikan kerja, 

menilai kembali strategi. 

4. Standar Penilaian Kinerja  

Menurut Bohlander (2013), HRD bertanggung jawab untuk mengawasi dan 

mengkoordinasikan program pelatihan sementara manajer membantu dalam 

membangun tujuan program tersebtut. Sebeleum menilai kinerja karyawan, 

standar kinerja yang tepat harus ditetapkan dan dikomunikasikan kepada 

karyawan. Standar ini harus berkaitan dengan pekerjaan, yaitu : 
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a) Strategis relevansi mengacu kepada bagaimana standar penilaian 

berhubungan dengan tujuan strategis organisasi. Strategi berbasis kepada 

hasil proses penilaian kinerja yang akan didokumentasikan manajer HR untuk 

membenarkan berbagai biaya pelatihan untuk menutup kesenjangan. 

b) Kekurangan kriteria berarti ketika terfokus standar pada satu elemen dari 

pekerjaan, orang cenderung meninggalkan kriteria evaluasi penting. 

c) Kriteria kontaminasi terjadi saat standar kinerja dipengaruhi oleh faktor – 

faktor di luar kendali karyawan seperti bahan atau peralatan yang buruk 

mempengaruhi kinerja karyawan sehingga standar kinerjanya terkontaminasi. 

d) Kehandalan mengacu kepada stabilitas atau standar konsistensi atau sejauh 

mana individu cenderung untuk mempertahankan tingkat tertentu kinerja dari 

waktu ke waktu. 

5. Proses Penilaian Kinerja 

Proses penilaian kinerja menurut Dessler (2013), adalah : 

a. Pengaturan standar kerja. 

b. Penilaian kinerja aktual karyawan relatif terhadap standar-standar yang telah 

ditetapkan. 

c. Memberikan umpan balik kepada karyawan dengan tujuan membantu dia 

untuk menghilangkan kekurangan kinerja atau terus berkinerja lebih baik. 

6. Wawancara Penilaian Kinerja 

Selain itu, menurut Bohlander (2013), wawancara penilaian juga harus 

dilakukan dengan benar agar karyawan mendapatkan penilaian yang sesuai dan 
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jujur dari kinerja mereka. Bentuk wawancara kebanyakan akan tergantung pada 

tujuan wawancara itu sendiri. Terdapat tiga tipe wawaancara penilaian, yaitu: 

a. Tell and sell interview : metode ini mengatur bahwa pengawas menggunakan 

bujukan untuk mengubah seorang karyawan dengan cara yang diinginkan. 

Hal ini bisa dicapai dengan melihat perubahan perilaku akan bermanfaat bagi 

karyawan. 

b. Tell and listen interview : pada sesi pertama wawancara pengawas membahas 

sisi kuat dan lemah karyawan. pada sesi kedua membahas perasaan karyawan 

mengenai wawancara secara menyeluruh. Pada wawancara ini juga pengawas 

membantu perasaan frustasi dari karyawan. 

c. Problem solving interview : penyelia menggunakan metode pemecahan 

masalah sebagai prosedur wawancara sebagai tambahan tapi juga untuk 

menumbuhkan dan mengembangkan penilaian untuk wawancara. 

7. Tugas Penyelia dalam Penilaian Kinerja 

Menurut Bohlander (2013), dalam meningkatkan kinerja penyelia memiliki 

tanggung jawab untuk menginformasikan karyawan mengenai standar pekerjaan 

pada ulasan awal periode. Dengan melakukan ini, karyawan dapat menyesuaikan 

perilaku mereka agar sesuai dengan kriteria kerja. 

a. Mengidentifikasi Sumber Kinerja  

Efektif Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja dan kinerja diagnosis 

mengenai kinerja kerja tidak efektif adalah kemampuan, motivasi, dan 

lingkungan. Dianjurkan bahwa kinerja karyawan yang tidak efektif dapat 



62 
 

didiagnosis berdasarkan tiga faktor interaktif yaitu keterampilan karyawan, 

tingkat upaya karyawan, dan kondisi eksternal yang mengelilingi pekerjaan. 

b. Diagnosis Kinerja  

Sistem penilaian kinerja bertujuan untuk mengetahui siapa yang bekerja 

dengan baik dan yang tidak. Bila ada yang tidak mencapai hasil yang 

memuaskan akan sulit untuk menentukan faktor apa yang menghambatnya, 

kemampua, motivasi atau kendala eksternal. Maka penting untuk 

membandingkan berbagai ukuran kinerja untuk membuat perbaikan. 

c. Mengelola Kinerja Efektif  

Proses untuk memperbaiki kinerja karyawan yang buruk adalah 

mengidentifikasi sumber kinerja yang buruk, mengembangkan suatu tindakan 

untuk meningkatkan kinerja, memotivasi karyawan untuk memperbaiki 

perilaku pekerjaan yang tidak diinginkan. 

8. Indikator Penilaian Kinerja 

Menurut Rivai dkk (2009), penilaian kinerja adalah ukuran-ukuran kinerja 

yang memenuhi persyaratan penilaian kinerja seperti mudah digunakan, handal, 

dan memberikan informasi tentang perilaku yang menentukan keberhasilan 

dalam melaksanakan pekerjaan. Dengan demikian efektifnya suatu penilaian 

kinerja dapat diukur dengan mempertimbangkan indikator sebagai berikut :  

1) Keandalan 

a) Ukuran kinerja harus objektif untuk keseluruhan karyawan.  

b) Ukuran kinerja harus dirasakan adil oleh karyawan. 

c) Penilai harus konsisten dalam melakukan penilaian. 
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2) Relevansi 

a) Penilaian kinerja harus sesuai dengan output karyawan. 

b) Penilaian kinerja sesuai dengan elemen-elemen pekerjaan yang dikerjakan. 

c) Penilaian kinerja harus terkait dengan standard dan tujuan organisasi. 

3) Sensitivitas 

a) Mampu membedakan antara karyawan berkinerja tinggi dan rendah.  

b) Mampu membedakan karyawan yang produktif dan tidak produktif. 

c) Karyawan merasa hasil dari penilaian kinerja adil. 

4) Kepraktisan 

a) Penilaian kinerja praktis dan mudah digunakan. 

b) Instrumen penilaian kinerja harus mudah dipahami oleh penilai dan yang 

dinilai. 

Menurut Dessler (1994), ada beberapa indikator yang dapat dilibatkan 

dalam penilaian kinerja, yaitu :  

1) Supervisor  

Penentu penilaian paling utama. Supersvisor memiliki posisi paling baik 

untuk mengamati dan mengevaluasi kinerja bawahannya. Namun ada 

penilaian dari supervisor dapat bias, karena ia tidak memahami bagaimana 

kolega dan pelanggan melihat kinerja karyawan tersebut. 

2) Rekan (Peer)  

Penilaian kinerja biasanya dilakukan oleh rekan kerja. dimana dipilih tiga 

orang rekan kerja yang akan dimintai pendapat mengeni kinerja temannya.  
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3) Komite Penilaian  

Komite ini biasa terdiri atas supervisor langsung karyawan dan tiga atau 

empat supervisor lainnya.  

4) Penilaian Mandiri 

Penilaian yang dilakukan untuk dirinya sendiri. Namun masalah utamanya 

adalah karyawan biasa menilai diri mereka lebih tinggi daripada supervisor 

atau rekan kerja.  

5) Bawahan  

Upward feedback dapat meningkatkan kinerja manajer. Manajer yang 

menemui bawahannya untuk membicarakan upward feedback meningkat 

jauh lebih banyak dibanding manajer yang tidak.  

6) 360º Feedback  

Penilaian kinerja 3600 Feedback merupakan penilaian yang dilakukan oleh 

atasan, bawahan, rekan kerja, diri sendiri, dan komite penilaian. 

Menurut Kasmir (2016), dalam mengukur kinerja karyawan dapat 

digunakan beberapa indikator mengenai kriteria kinerja yaitu : kualitas, 

kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas biaya, kebutuhan akan pengawasan, dan 

hubungan atar perorangan. 

1) Kualitas 

Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan melihat kualitas dari pekerjaan 

yang dihasilkan melalui proses tertentu.  
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2) Kuantitas 

Pengukuran kinerja dilakukan dengan melihat dari kuantitas yang 

dihasilkan oleh seseorang. 

3) Ketepatan Waktu 

Ketepatan waktu merupakan dimana kegiatan tersebut dapat diselesaikan, 

atau suatu hasil produksi dapat dicapai dengan batas waktu tertentu yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

4) Efektivitas Biaya 

Biaya yang dikeluarkan untuk setiap aktivitas perusahaan sudah 

dianggarkan sebelum aktivitas dijalankan. Artinya dengan biaya yang telah 

dianggarkan tersebut merupakan acuan agar tidak melebihi dari yang sudah 

dianggarkan. 

5) Kebutuhan Akan Pengawasan 

Setiap aktivitas memerlukan pengawasan sehingga tidak melenceng dari 

yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengawasan maka setiap pekerjaan 

akan menghasilkan kinerja yang baik. 

6) Hubungan antar perorangan 

Dalam hubungan ini diukur apakah seseorang karyawan mampu untuk 

mengembangkan perasaan saling menghargai, niat baik dan kerja sama antara 

karyawan yang satu dengan karyawan yang lain. 
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2.2.4 Kompensasi 

1. Definisi Kompensasi 

Kompensasi adalah imbalan yang diterima pekerja atas jasa atau kontribusi 

mereka kepada organisasi (Salisu et al. 2015). Kompensasi adalah total dari 

semua imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan 

mereka (Mondy dan Martocchio, 2016). Kompensasi sering juga disebut 

penghargaan dan dapat didefinisikan sebagai bentuk imbalan apa pun yang 

diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas kontribusi yang mereka berikan 

kepada organisasi (Sudiardhita et al. 2018). Kompensasi karyawan mencakup 

semua bentuk pembayaran kepada karyawan dan yang timbul dari pekerjaan 

mereka (Dessler, 2013).  Dapat disimpulkan jika kompensasi adalah imbalan 

yang diterima oleh seseorang sebagai imbalan atas usahanya baik dalam bentuk 

uang atau dalam bentuk imbalan lain yang membuat orang merasa puas 

(Sudiardhita et al. 2018). Salah satu cara manajemen untuk meningkatkan 

kinerja pekerjaan, memotivasi dan meningkatkan kinerja karyawan adalah 

melalui kompensasi (Sudhiardhita et al. 2018). 

2. Faktor yang Mempengaruhi Kompensasi 

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi yang terdiri dari 

faktor internal dan ekternal menurut Bohlander (2013), yaitu : 

A. Faktor Internal 

a. Strategi Kompensasi 
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Pengusaha besar dan kecil harus menetapkan kebijakan pembayaran 

yang mencerminkan (1) hubungan upah internal antara tingkat 

pekerjaan dan keterampilan, (2) persaingan eksternal, atau posisi gaji 

atasan relatif terhadap apa yang dibayar pesaing, (3) kebijakan untuk 

menghargai kinerja karyawan, dan (4) keputusan administratif 

mengenai elemen sistem pembayaran seperti premi lembur, periode 

pembayaran, dan insentif jangka pendek atau jangka panjang. 

b. Kelayakan Mendapat Pekerjaan 

Dalam lingkungan persaingan saat ini, profesional kompensasi percaya 

bahwa nilai pekerjaan harus didasarkan pada lebih dari harga pasar atau 

hanya menggunakan program evaluasi pekerjaan yang didorong oleh 

internal. Sebaliknya, nilai pekerjaan harus didasarkan pada total nilai 

yang disampaikan ke organisasi. Artinya, beberapa pekerjaan mungkin 

lebih penting untuk kesuksesan organisasi daripada yang lain terlepas 

dari bagaimana mereka dievaluasi secara internal. 

c. Kelayakan Relatif Pekerja 

Dalam pekerjaan per jam dan gaji, kinerja karyawan dapat dikenali dan 

dihargai melalui promosi dan dengan berbagai sistem insentif. 

d. Kemampuan Atasan untuk Membayar Insentif. 

e. Kemampuan Atasan untuk Membayar 

Tingkat bayaran dibatasi oleh keuntungan yang diperoleh dan sumber 

keuangan lainnya yang tersedia bagi pengusaha.  
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B. Faktor Eksternal 

a. Kondisi Pasar Tenaga Kerja 

Pasar tenaga kerja mencerminkan kekuatan penawaran dan permintaan 

akan tenaga kerja berkualitas di suatu daerah. Kekuatan ini membantu 

mempengaruhi tingkat gaji yang dibutuhkan untuk merekrut atau 

mempertahankan karyawan yang kompeten. 

b. Tingkat Upah Daerah 

Struktur gaji formal harus memberikan tarif yang sesuai dengan yang 

dibayar oleh pengusaha lain untuk pekerjaan yang sebanding di dalam 

wilayah tersebut. Data mengenai tingkat upah daerah dapat diperoleh 

dari survei upah lokal. 

c. Biaya Hidup 

Karena inflasi, tingkat kompensasi harus disesuaikan secara periodik 

untuk membantu karyawan mempertahankan daya beli mereka. 

Pengusaha membuat perubahan ini dengan bantuan indeks harga 

konsumen (IHK). 

d. Perundingan Bersama 

Tujuan serikat pekerja dalam setiap kesepakatan baru adalah untuk 

mencapai kenaikan upah riil Meningkat lebih besar daripada kenaikan 

IHK - sehingga meningkatkan daya beli dan standar hidup anggotanya. 

Tujuan ini termasuk memperoleh permukiman upah yang sama atau 
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melebihi pola yang ditetapkan oleh serikat pekerja lain di dalam 

wilayah tersebut. Kesepakatan yang dinegosiasikan oleh serikat pekerja 

cenderung menetapkan pola tingkat di pasar tenaga kerja. Akibatnya, 

upah pada umumnya lebih tinggi di daerah di mana tenaga kerja 

terorganisir kuat. 

Menurut Mathis dan Jackson (2006), ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi desain kompensasi yaitu :  

a. Keadilan dan Ekuitas Kompensasi 

Faktor yang dapat menyebabkan tingkat perputaran kompensasi 

dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan seperti; apakah karyawan 

mempertimbangkan gaji pokok atau pembayaran variabel, sejauh mana 

mereka menganggap kompensasi mereka adil dan sering mempengaruhi 

kinerja mereka, serta bagaimana mereka memandang pekerjaan mereka dan 

atasan mereka.  

b. Daya Saing Pasar dan Kompensasi 

Daya saing pasar terhadap kompensasi memiliki dampak yang 

signifikan terhadap bagaimana karyawan melihat kompensasi secara adil. 

Memberikan kompensasi yang kompetitif kepada karyawan baik secara 

global, domestik, atau lokal merupakan perhatian bagi semua perusahaan. 

Beberapa organisasi menetapkan kebijakan khusus tentang di mana mereka 

ingin diposisikan di pasar tenaga kerja. 

c. Pembayaran Berbasis Kompetensi 
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Penghargaan imbalan berbasis kompetensi untuk kemampuan yang 

mereka tunjukkan dan dapatkan. Dalam sistem pembayaran berdasarkan 

pengetahuan (KBP) atau berbasis keterampilan (SBP), karyawan mulai dari 

tingkat upah dasar hingga menerima kenaikan upah ketika mereka belajar 

untuk melakukan pekerjaan lain atau mendapatkan keterampilan dan 

pengetahuan tambahan. 

d. Reward Individual vs. Tim 

Karena beberapa organisasi telah berubah untuk menggunakan tim 

kerja, mereka telah menghadapi kekhawatiran logis tentang bagaimana 

mengembangkan program kompensasi yang didasarkan pada konsep tim. 

Yang dipermasalahkan adalah bagaimana memberi kompensasi kepada 

individu-individu yang kinerjanya juga dapat dievaluasi berdasarkan 

prestasi tim. Untuk gaji pokok, pengusaha sering memberi kompensasi 

kepada individu berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan faktor pekerjaan 

lainnya. Kemudian banyak organisasi menggunakan reward berupa insentif 

untuk tim di atas gaji pokok. Reward berupa upah variabel untuk tim paling 

sering dibagikan setiap tahun sebagai jumlah mata uang tertentu, bukan 

sebagai persentase dari gaji pokok. 

e. Masalah Kompensasi Global 

Pertumbuhan ekonomi dunia telah menyebabkan lebih banyak 

karyawan yang bekerja secara internasional. Beberapa berlokasi dan 

bekerja di banyak negara, sementara yang lain mungkin berbasis di negara 

asal, tetapi memiliki tanggung jawab internasional. Oleh karena itu, 
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organisasi dengan karyawan yang bekerja di seluruh dunia menghadapi 

beberapa masalah kompensasi khusus untuk karyawan. 

 

3. Implementasi Kompensasi : Pay Tools 

Alat ukur penentuan kompensasi menurut Bohlander (2013), adalah : 

a. Survei Upah dan Gaji 

Survei upah dan gaji yang dibayarkan karyawan dengan pengusaha lain 

yang  relevan dengan pasar tenaga kerja organisasi.  

b. Kurva Upah 

Kurva yang menghubungkan antara nilai relative pekerjaan dengan 

nilai upahnya. 

c. Pay Grades 

Kelompok pekerjaan di dalam kelas khusus yang dibayar dengan nilai 

yang sama. 

d. Rentang Nilai 

Tarif pembayaran mungkin sama untuk setiap kelas bisa juga lebih 

besar. 

e. Competence-Based Pay 

Kompentensi pembayaran berdasarkan pada tingkat ketrampilan, 

macam ketrampilan atau peningkatan pengetahuan pekerjaan. 

4. Penilaian Kompensasi 

Manajer dapat menilai efektivitas sistem kompensasi untuk 

menghubungkannya dengan strategi (Bohlander dan Snell, 2013) . Berikut 
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merupakan langkah-langkah tepat yang dilakukan oleh manajer untuk 

melakukan penilaian kompensasi, yaitu (Bohlander dan Snell, 2013) : 

a. Manajer dapat membantu perusahaan mendeteksi masalah kompensasi 

potensial. 

b. Membuat keputusan kompensasi lebih transparan. 

c. Meningkatkan keselarasan keputusan kompensasi dengan tujuan organisasi. 

Menurut Bohlander dan Snell (2013), scorecard kompensasi bertujuan 

untuk mengumpulkan dan menampilkan hasil dari semua tindakan yang 

digunakan perusahaan untuk memantau dan membandingkan kompensasi antara 

departemen internal atau unit. Sementara perusahaan yang berbeda akan 

menggunakan langkah-langkah yang berbeda pula dari scorecard kompensasi 

yaitu menciptakan alat perbandingan dalam organisasi untuk dapat memperkuat 

hasil seperti yang diinginkan serta strategi perusahaan yang unik (Bohlander dan 

Snell, 2013). 

Manajer di perusahaan yang tidak menggunakan scorecard kompensasi 

lebih sering berkerja keras untuk mengetahui tentang promosi, kenaikan gaji, 

bonus, dan membayar penyesuaian sejalan dengan sisa organisasi dan strategi 

yang telah ada (Bohlander dan Snell, 2013).  

Sebuah scorecard meningkatkan transparansi tentang bagaimana orang 

dihargai dan membuat manajer bertanggung jawab untuk mengetahui bagaimana 

mereka menghabiskan uang perusahaan. Kebanyakan Scorecard kompensasi 

diselesaikan dalam waktu setahun sekali oleh HR (Bohlander dan Snell, 2013). 
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5. Indikator Kompensasi 

Menurut Mathis dan Jackson (2006), kompensasi dapat bersifat intrinsik 

dan ekstrinsik. Penghargaan intrinsik dapat mencakup pujian untuk 

menyelesaikan proyek atau memenuhi tujuan kinerja. Psikologis dan sosial 

lainnya merupakan bentuk dari kompensasi yang juga mencerminkan jenis 

penghargaan intrinsik. Penghargaan ekstrinsik adalah nyata dan mengambil 

bentuk moneter dan non moneter. Tipe Kompensasi menurut Mathis dan Jackson 

(2006), adalah : 

a. Gaji Pokok 

Kompensasi dasar yang diterima seorang karyawan, biasanya 

sebagai upah atau gaji. Gaji pokok termasuk dalam pembayaran langsung 

yang diberikan oleh perusahaan.  

b. Pembayaran Variabel  

Kompensasi terkait langsung dengan kinerja individu, tim, atau 

organisasi. Pembayaran variabel merupakan pembayaran langsung yang 

diberikan oleh perusahaan.  

c. Benefits 

Pembayaran tidak langsung yang diberikan kepada karyawan atau 

sekelompok karyawan untuk keanggotaan organisasi. 

Sedangkan indikator kompensasi menurut Mondy dan Martocchio (2016), 

adalah: 
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a. Kompensasi Finansial Langsung 

a. Gaji / Upah 

b. Insentif 

b. Kompensasi Finansial Tidak Langsung 

a. Tunjagan (Benefits) 

c. Kompensasi Non Finansial  

a. Kompensasi berkaitan dengan pekerjaan (Non Financial The Job) 

b. Kompensasi berkaitan dengan lingkungan pekerjaan (Non Financial The 

Job Environment) 

c. Simbol Status yang Pantas 

Menurut Sharma dan Baipai (2011), indikator untuk mengukur 

kompensasi terdapat sepuluh item sebagai berikut : 

a. Employees are positively affected. Kompensasi memberikan dampak bagi 

kinerja karyawan. 

b. Pay schemes based on incentives. Sistem atau skema gaji sesuai dengan 

rancangan insentif. 

c. Believes in pay for performance. Karyawan percaya bahwa kinerja yang 

mereka keluarkan akan menentukan tingkatan gaji atau kompensasi mereka.  

d. Pay system is based on equity and justice. Sistem gaji berdasarkan keadilan 

baik dari hasil kinerja ataupun tingkatan dalam pekerjaan. 

e. Pay system is based on seniority. Sistem gaji berdasarkan tingkatan 

pekerjaan. 
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f. Job utility depends on the level of pay. Pekerjaan didasarkan pada tingkatan 

gaji. 

g. Feel secured about their job dimension. Perasaan aman mengenai aktivitas 

yang dilakukan dalam pekerjaannya yang membutuhkan bakat dan 

kemampuan yang berbeda.  

h. Healthy working condition. Fasilitas, kebersihan, kenyamanan dalam 

lingkungan kerja harus terjamin. 

i. Pay system is based on qualification. Sistem gaji berdasarkan kualifikasi. 

j. Pay system related to its size and background. Sistem gaji berkaitan dengan 

ukuran dan latar belakang. 

 

2.2.5 Kepuasan Kerja 

1. Definisi Kepuasan Kerja 

Pengertian kepuasan kerja menurut Robbins dan Judge (2013), adalah 

sebuah perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang dihasilkan dari 

evaluasi karakteristiknya. Menurut Amstrong (2012), kepuasan kerja dapat 

didefinisikan sebagai sikap dan perasaan yang dimiliki orang tentang pekerjaan 

mereka. Sikap positif dan menguntungkan terhadap pekerjaan menunjukkan 

kepuasan kerja. Sikap negatif dan tidak baik terhadap pekerjaan menunjukkan 

ketidakpuasan kerja. Kepuasan kerja adalah hasil dari persepsi karyawan tentang 

seberapa baik pekerjaan mereka dalam menawarkan hal-hal yang dipandang 

penting (Luthans, 2011). 
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Terdapat tiga dimensi yang diterima secara umum untuk kepuasan kerja 

menurut Luthans (2011), yaitu : 

a. Kepuasan kerja adalah respons emosional terhadap suatu situasi pekerjaan. 

Dengan demikian, kepuasan kerja tidak bisa dilihat, dan hanya dapat 

disimpulkan.  

b. Kedua, kepuasan kerja sering ditentukan oleh seberapa baik hasil memenuhi 

atau melampaui harapan. 

c. Ketiga, kepuasan kerja mewakili beberapa sikap terkait. 

2. Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja 

 Ada beberapa faktor yang akan menyebabkan peningkatkan dan 

menurunkan kepuasan kerja bagi karyawan dalam sebuah organisasi. Terdapat 

lima faktor yang dapat memengaruhi timbulnya kepuasan kerja menurut Kreitner 

dan Kinicki (2005) antara lain: 

a. Pemenuhan Kebutuhan  

  Model ini menjelaskan bahwa kepuasan ditentukan oleh karakteristik 

dari sebuah pekerjaan memungkinkan seorang individu untuk memenuhi 

kebutuhannya. 

b. Ketidakcocokan   

  Model ini menjelaskan bahwa kepuasan adalah hasil dari harapan yang 

terpenuhi. Harapan yang terpenuhi mewakili perbedaan antara apa yang 

diharapkan oleh seorang individu dari sebuah pekerjaan, seperti upah dan 

kesempatan promosi yang baik, dan apa yang pada kenyataannya diterima. 

c. Pencapaian Nilai  
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  Gagasan yang melandasi pencapaian nilai adalah bahwa kepuasan 

berasal dari persepsi bahwa suatu pekerjaan memungkinkan untuk 

pemenuhan nilai-nilai kerja yang penting dari seorang individu. 

d. Persamaan  

  Dalam model ini, kepuasan adalah suatu fungsi dari bagaimana seorang 

individu diperlakukan “secara adil” di tempat kerja. Kepuasan berasal dari 

persepsi seseorang bahwa output pekerjaan, relatif sama dengan inputnya, 

perbandingan yang mendukung output/input lain yang signifikan. 

e. Komponen Watak/Genetik  

  Secara khusus, model watak/genetik didasarkan pada keyakinan bahwa 

kepuasan kerja merupakan sebagian fungsi dari sifat pribadi maupun faktor 

genetik. Oleh karenanya, model ini menunjukkan bahwa perbedaan individu 

yang stabil adalah sama pentingnya dalam menjelaskan kepuasan kerja 

dengan karakteristik lingkungan kerja. 

3. Hasil dari Kepuasan Kerja 

Menurut Luthans (2011), terdapat beberapa hasil yang diperoleh dari 

kepuasan kerja yaitu : 

a. Kepuasan dan Kinerja 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan menemukan jika kepuasan 

kerja dan kinerja karyawan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. 

b. Kepuasan dan Turnover 

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, menemukan 

jika kepuasan kerja yang tinggi tidak akan dengan sendirinya menjaga 
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turnover tetap rendah, tetapi tampaknya dapat membantu. Di sisi lain, jika 

ada ketidakpuasan kerja yang cukup besar, kemungkinan akan terjadi 

turnover yang tinggi. Tentunya, variabel lain masuk ke dalam keputusan 

karyawan untuk berhenti selain kepuasan kerja. 

c. Kepuasan dan Ketidakhadiran 

Kepuasan kerja yang tinggi tidak akan selalu menghasilkan absensi 

yang rendah, tetapi kepuasan kerja yang rendah lebih mungkin membawa 

ketidakhadiran. 

d. Efek dan Cara Lain untuk Meningkatkan Kepuasan 

Berdasarkan beberapa  penelitian terdahulu, dikatakan bahwa 

karyawan yang sangat puas cenderung memiliki kesehatan fisik yang lebih 

baik, mempelajari tugas-tugas baru yang berhubungan dengan pekerjaan 

lebih cepat, memiliki lebih sedikit kecelakaan di tempat kerja, dan 

mengajukan keluhan lebih sedikit. Untuk sisi positifnya, telah ditemukan 

bahwa ada hubungan negatif yang kuat antara kepuasan kerja dan stres yang 

dirasakan. Dengan kata lain, dengan membangun kepuasan, stres dapat 

dikurangi. 

4. Dampak Kepuasan dan Ketidakpuasan Karyawan di Tempat Kerja 

Menurut Robbins dan Judge (2013), terdapat beberapa dampak yang 

merupakan hasil dari kepuasan dan ketidakpuasan karyawan di tempat kerja, 

yaitu: 
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a. Exit 

Tanggapan keluar mengarahkan perilaku untuk meninggalkan 

organisasi, termasuk mencari posisi baru serta mengundurkan diri. 

b. Voice 

Tanggapan suara termasuk secara aktif dan konstruktif berusaha 

memperbaiki kondisi, termasuk menyarankan perbaikan, mendiskusikan 

masalah dengan atasan, dan melakukan beberapa bentuk kegiatan serikat. 

c. Loyalty  

Respons kesetiaan berarti pasif tetapi optimis menunggu untuk 

memperbaiki kondisi, termasuk berbicara kepada organisasi dalam 

menghadapi kritik eksternal dan mempercayai organisasi dan 

manajemennya untuk melakukan hal yang benar. 

d. Neglect  

Respons mengabaikan secara pasif memungkinkan kondisi memburuk 

dan termasuk absensi atau keterlambatan kronis, mengurangi upaya, dan 

meningkatkan tingkat kesalahan. 

5. Indikator Kepuasan Kerja 

Menurut Luthans (2011), terdapat beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu : 

a. Pekerjaan itu Sendiri 

Penelitian telah menemukan bahwa karakteristik pekerjaan dan 

kompleksitas pekerjaan memediasi hubungan antara kepribadian dan 



80 
 

kepuasan kerja, dan jika persyaratan kreatif pekerjaan karyawan terpenuhi, 

maka mereka cenderung puas. 

b. Pay  

  Upah dan gaji diakui sebagai faktor yang signifikan tetapi kognitif 

yang kompleks dan multidimensional dalam kepuasan kerja. Uang tidak 

hanya membantu orang mencapai kebutuhan dasar mereka tetapi juga 

berperan dalam menyediakan kepuasan kebutuhan tingkat atas. Karyawan 

sering melihat pembayaran sebagai refleksi bagaimana manajemen 

memandang kontribusi mereka pada organisasi. 

c. Promosi 

Peluang promosi tampaknya memiliki efek yang berbeda-beda 

terhadap kepuasan kerja. Hal ini karena promosi terdiri dari sejumlah 

bentuk yang berbeda dan memiliki berbagai reward yang menyertainya. 

Perbedaan-perbedaan ini membantu menjelaskan mengapa promosi 

eksekutif mungkin lebih memuaskan daripada promosi yang terjadi di 

tingkat organisasi yang lebih rendah. 

d. Pengawasan 

Pengawasan adalah sumber kepuasan kerja yang cukup penting. 

Untuk saat ini, dapat dikatakan bahwa ada dua dimensi gaya pengawasan 

yang mempengaruhi kepuasan kerja. Salah satunya adalah keberpusatan 

pada karyawan, yang diukur dengan sejauh mana seorang supervisor 

memperhatikan kepentingan pribadi dan peduli terhadap karyawan tersebut. 

Ini umumnya diwujudkan dalam cara-cara seperti melakukan pemeriksaan 
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dengan melihat seberapa baik karyawan melakukan pekerjaan, memberikan 

saran dan bantuan kepada individu, dan berkomunikasi dengan rekan pada 

tingkat pribadi maupun formal. 

e. Kelompok Kerja 

Sifat kelompok kerja atau tim akan memiliki efek pada kepuasan 

kerja. Rekan kerja yang ramah dan kooperatif merupakan sumber kepuasan 

kerja yang sederhana bagi karyawan individu. Di sisi lain, jika terdapat 

orang-orang yang sulit bergaul, maka kemungkian ini akan menjadi faktor 

ini mungkin memiliki efek negatif pada kepuasan kerja. 

f. Kondisi kerja 

Kondisi kerja memiliki efek sederhana pada kepuasan kerja. Jika 

kondisi kerja baik (lingkungan yang bersih dan menarik, misalnya), 

individu akan merasa lebih mudah untuk melakukan pekerjaan mereka. Jika 

kondisi kerja buruk (lingkungan panas, bising, misalnya), individu akan 

merasa lebih sulit untuk menyelesaikan pekerjaan. Dengan kata lain, 

pengaruh kondisi kerja pada kepuasan kerja sama dengan kelompok kerja. 

Jika segala sesuatunya baik, mungkin ada atau mungkin bukan masalah 

untuk kepuasan kerja; jika segala sesuatunya buruk, kemungkinan besar 

akan ada. 

Kepuasaan kerja seorang karyawan dinilai dapat memberikan manfaat 

yang besar baik bagi kepentingan pegawai, perusahaan atau organisasi. 

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. 
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Indikator yang mempengaruhi kepuasan kerja menurut Hasibuan (2001) 

sebagai berikut :  

a. Balas jasa yang adil dan layak. 

b. Penempatan yang tepat sesuai keahlian. 

c. Berat ringannya pekerjaan. 

d. Suasana dan lingkungan pekerjaan. 

e. Peralatan yang menjang pelaksanaan pekerjaan. 

f. Sikap pimpinan dalam kepemimpinannya. 

g. Sifat pekerjaan monoton atau tidak 

Sedangkan menurut Robbins (2012), indikator dalam pengukuran 

kepuasan kerja adalah sebagai berikut: 

a. Pekerjaan yang secara mentalitas memberikan tantangan  

Karyawan cenderung lebih menyukai pekerjaan-pekerjaan yang 

memberi mereka kesempatan untuk menggunakan keterampilan dan 

kemampuan mereka dan menawarkan tugas-tugas yang bervariasi, 

kebebasan, dan umpan balik tentang seberapa baik mereka bekerja. 

b. Penghargaan yang layak  

Karyawan menginginkan sistem penggajian dan kebijakan 

promosi yang mereka rasa wajar, tidak membingungkan, dan sejakan 

dengan harapan mereka. 

c. Kondisi kerja yang menunjang  

Karyawan lebih menyukai lingkungan fisik yang aman, 

nyaman, bersih, da memiliki tingkat gangguan yang minimum.  
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d. Rekan kerja yang mendukung  

Bagi sebagian karyawan, bekerja juga dapat memenuhi 

kebutuhan untuk berinteraksi sosial. Oleh karena itu, tidak 

mengherankan bahwa memiliki rekan-rekan kerja yang ramah dan 

mendukung dapat meningkatkan kepuasan kerja. 
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2.3 Kerangka Teoritis 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan teori yang sudah dijabarkan, kerangka 

teoritis yang mendasari penelitian ini adalah variabel penilaian kinerja dan kompensasi 

terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja sebagai intervening pada karyawan 

Hotel Eastparc Yogyakarta, dapat digambarkan dengan kerangka pikir di bawah ini : 

Gambar 2.1 Kerangka Teoritis dan Hipotesis 
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2.4 Hipotesis 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Khan et al. (2017), yang berjudul 

“Impact of Performance Appraisal System on Employee Satisfaction at Karachi Port 

Trust”  yang bertujuan untuk mengetahui dampak dari Performance Appraisal System 

(PAS) terhadap kepuasan karyawan di Karachi Port Trust (KPT). Hasil dari penelitian ini 

adalah adanya hubungan yang positif antara tiga prediktor di dalam sistem penilaian kinerja 

yang dipilih dengan kepuasan karyawan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Deepa et al. (2014) yang berjudul “Effect of 

Performance Appraisal System in Organizational Commitment, Job Satisfaction and 

Productivity” yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan hubungan sistem penilaian 

kinerja terhadap komitmen organisasi, kepuasan kerja, serta produktifitas. Hasil yang 

ditemukan adalah sistem penilaian kinerja juga memotivasi karyawan untuk melibatkan 

diri terhadap pekerjaan dan membuat mereka memiliki kepuasan kerja yang sangat baik. 

Sistem penilaian kinerja membantu karyawan dan organisasi dalam meningkatkan 

produktivitas mereka. 

Penelitian yang dilakukan oleh Abdelhadi et al. (2015) dengan judul penelitian 

“Performance Appraisal System and Employee Satisfaction: The role of trust towards 

supervisor” yang bertujuan untuk menentukan pentingnya hubungan antara persepsi 

penilaian kinerja dan kepuasan kerja, serta, untuk menguji dampak kepercayaan terhadap 

pengawas pada hubungan antara persepsi efektivitas penilaian kinerja dan kepuasan 

kerja. Hasil dari penelitian ini adalah adanya hubungan yang positif dan signifikan antara 

penilaian kinerja dengan kepuasan kerja. 
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Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Agyare et  al. (2016) yang berjudul “The 

Impacts of Performance Appraisal on Employees’ Job Satisfaction and Organizational 

Commitment: A Case of Microfinance Institutions in Ghana” yang bertujuan untuk 

mengetahui adanya pengaruh antara sistem penilaian kinerja, komitmen organisasi, dan 

kepuasan kerja. Penelitian ini dilakukan di organisasi keuangan mikro di Ghana dengan 

jumlah responden sebanyak 200 orang. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kepuasan 

kerja karyawan berhubungan positif dan dipengaruhi oleh keadilan dalam sistem 

penilaian, menghubungkan penilaian dengan promosi, kejelasan peran dan umpan balik 

tentang kinerja mereka.  

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu diatas, maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Penilaian kinerja memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wang et al.  (2014) dengan judul 

penelitian “The Study of Staff Satisfaction in Consulting Center System – A Case Study of 

Job Consulting Center in Ho Chi Minh, Vietnam” yang bertujuan untuk menguji faktor-

faktor kunci yang terkait erat dengan kepuasan kerja karyawan di pusat konsultasi 

pekerjaan serta untuk menyarankan solusi yang tepat untuk meningkatkan kinerja 

organisasi-organisasi ini. Hasil dari penelitian ini adalah kompensasi ditemukan 

signifikan dan berkorelasi positif dengan kepuasan kerja. 

Penelitian yang dilakukan oleh Saha (2016) dengan judul penelitian “Factors 

Influencing Organizational Commitment – Research and Lessons”yang bertujuan untuk 

mengkompilasi semua faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi. Hasil dari 
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penelitian ini adalah lingkungan kerja, kondisi kerja, manajemen kompensasi, 

kesempatan promosi, keamanan kerja, hubungan dengan manajer, hubungan dengan 

rekan kerja dan hubungan manajemen-karyawan adalah faktor inti yang mempengaruhi 

kepuasan kerja. 

Penelitian yang dilakukan oleh Motlou et al. (2016) dengan judul penelitian “An 

Evaluation of The impact of Job Satisfaction on Employee Retention at Lonmin Rowland 

Shaft North  West Province”  yang bertujuan untuk menentukan apakah kepuasan kerja 

berdampak pada retensi karyawan di Lonmin Rowland Shaft di Provinsi North West. 

Hasil penelitian ini yaitu cara organisasi memberi upah kepada karyawannya adalah salah 

satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat kepuasan kerja karyawan. Kompensasi 

juga memainkan peran penting dalam menarik dan mempertahankan karyawan yang baik, 

terutama mereka yang memberikan kinerja luar biasa atau memiliki keterampilan unik 

yang diminati.  

Penelitian yang dilakukan oleh Sudiardhita et al. (2018) dengan judul penelitian 

“The Effect of Compensation, Motivation of Employee and Work Satisfaction to Employee 

Performance PT. XYZ (Persero) TBK” yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

variabel kompensasi, motivasi kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan PT. 

Bank XYZ (Persero) Tbk. Hasil dari penelitian ini adalah kompensasi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepuasan kerja, kompensasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan, dan kepuasan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerjakaryawan.  

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Salisu et al. (2015) dengan judul 

penelitian “The impact of compensation on the job satisfaction of public sector 
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construction workers of jigawa state of Nigeria”  yang bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan. Hasil yang ditemukan adalah 

adanya pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan Kementerian Pekerjaan 

dan Transportasi Negara Jigawa.  

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu diatas, maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H2 : Kompensasi memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sharma et al. (2017) dengan judul 

penelitian “HR analytics and performance appraisal system - A conceptual framework for 

employee performance improvement” yang bertujuan untuk mengetahui apakah sistem 

penilaian kinerja dapat mempengaruhi keinginan karyawan untuk meningkatkan kinerja 

dan bagaimana analisis sumber daya manusia menjadi solusi potensial untuk menangani 

masalah-masalah tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah penggunaan analitis Human 

Resource akan berhubungan negatif dengan bias subjektivitas dalam sistem penilaian 

kinerja, sehingga secara positif mempengaruhi ketepatan dan keadilan yang dirasakan 

karyawan. Ini semakin berdampak positif terhadap kepuasan karyawan dengan sistem 

penilaian kinerja, yang kemudian meningkatkan keinginan karyawan untuk meningkatkan 

kinerja. 

Penelitian yang dilakukan oleh Khan et al. (2017) dengan judul penelitian “Impact 

of Performance Appraisal on Employee’s Performance Including the Moderating Role of 

Motivation: A Survey of Commercial Banks in Dera Ismail Khan, Khyber Pakhtunkhwa, 

Pakistan” dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara evaluasi kinerja dengan 

kinerja dan motivasi karyawan sebagai moderator. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
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ada hubungan kritis antara penilaian kinerja dan kinerja karyawan bank komersial di Dera 

Ismail Khan Pakistan, serta tidak ada efek moderasi dari motivasi karyawan pada hubungan 

antara penilaian kinerja dan kinerja karyawan.  

Penelitian ini dilakukan oleh Javidmehr dan Ebrahimpour *2015), yang berjudul 

“Performance appraisal bias and errors: The influences and consequences” yang 

bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara sistem penilaian kinerja 

dengan kinerja karyawan. Penelitian ini merupakan jurnal literature review. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penilaian kinerja dapat menghasilkan 

peningkatan kinerja baik karyawan maupun organisasi. Penurunan kesalahan dan bias 

dapat membawa peningkatan kinerja karyawan serta peningkatan kepuasan dan efisiensi 

sistem evaluasi.  

Penelitian ini dilakukan oleh Mwema dan Gachunga (2014), yang berjudul “The 

Influence of Performance Appraisal on Employee Productivity in Organizations : A Case 

Study of Selected Who Offices in East Africa” yang bertujuan untuk menetapkan efek dari 

penilaian kinerja pada produktivitas karyawan di  World Health Organization yang 

berfokus pada Kantor Negara Kenya, kantor cabang Garissa, Somalia dan kantor-kantor 

Sudan yang berbasis di Kenya. Desain deskriptif diadopsi dalam penelitian ini. Analisis 

regresi dilakukan untuk menetapkan efek penilaian kinerja terhadap produktivitas 

karyawan. Responden dari penelitian ini adalah 105 karyawan dari  World Health 

Organization Kenya dan Kantor Negara Sudan dan kantor-kantor cabang Garissa. 

Penelitian ini menemukan bahwa sistem penilaian kinerja mempengaruhi kinerja karyawan 

dan bahwa sistem penilaian kinerja bertindak sebagai alat motivasi yang meningkatkan 

kinerja karyawan dan pada akhirnya kinerja organisasi.  



90 
 

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut : 

H3 : Penilaian kinerja memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Do Thanh Tung (2016) dengan judul 

penelitian “How spirituality, climate, and compensation affect job performance” yang 

bertujuan untuk mempelajari dampak dari empat dimensi spiritualitas di tempat kerja 

(bekerja yang terlibat, koneksi spiritual, pengalaman mistis, dan rasa komunitas), sesuai 

dengan iklim tempat kerja dan kompensasi pada kinerja pekerjaan yang dirasakan 

karyawan. Hasil dari penelitian ini adalah memperjelas bahwa adanya hubungan positif, 

signifikan, dan positif antara kompensasi dan kinerja pekerjaan yang dirasakan  

Penelitian yang dilakukan oleh Otoo et al. (2017) dengan judul penelitian 

“Measuring the impact of human resource development (HRD) practices on employee 

performance in small and medium scale enterprises” yang bertujuan untuk untuk menguji 

dampak praktik pengembangan sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan di 

perusahaan skala kecil dan menengah. Hasil dari penelitian ini adalah kompensasi memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sudiardhita et al, (2018) dengan judul penelitian 

“The Effect of Compensation, Motivation of Employee and Work Satisfaction to Employee 

Performance PT. XYZ (Persero) TBK” yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

variabel kompensasi, motivasi kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan PT. 

Bank XYZ (Persero) Tbk. Hasil dari penelitian ini adalah kompensasi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepuasan kerja, kompensasi berpengaruh positif dan signifikan 
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terhadap kinerja karyawan, dan kepuasan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan 

Penelitian yang dilakukan oleh Syahreza et al. (2017) dengan judul penelitian 

“Performance, and Mediating Role of Retention: A Study of Differential Semantic Scales” 

yang bertujuan untuk menguji pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. Populasi 

berasal dari 5 hotel yang berada di Kota Medan, Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah 

kompensasi memiliki efek positif yang signifikan terhadap kinerja, kompensasi memiliki 

efek positif yang signifikan terhadap retensi, retensi memiliki efek positif yang signifikan 

terhadap kinerja, dan retensi memediasi pengaruh kompensasi terhadap kinerja. 

Penelitian yang ini dilakukan oleh Pangaro et al. (2018) dengan judul penelitian 

“The Effect of Compensation on the Performance of Police Hospital Employees in 

Bandung, Indonesia” yang bertujuan untuk menguji pengaruh kompensasi terhadap kinerja 

karyawan. Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Polisi Sartika Asih Bandung, Indonesia 

dengan menggunakan sample sebanyak 77 karyawan dari rumah sakit ini. Hasil yang 

ditemukan adalah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan (23,1% karyawan 

Rumah Sakit Bhayangkara Lv. II Sartika Asih Bandung menunjukkan peningkatan kinerja 

sebagai hasil dari kompensasi).  

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu diatas, maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H4 : Kompensasi memilki pengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yang et al. (2014) dengan judul 

penelitian “Personality Traits and Simultaneous Reciprocal Influences Between Job 

Performance and Job Satisfaction” yang bertujuan untuk menguji hubungan antara tiga 
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variabel penting dalam manajemen karyawan Cina: sifat kepribadian, kinerja pekerjaan 

dan kepuasan kerja. Hasil penelitian adalah kinerja pekerjaan dan kepuasan kerja secara 

signifikan, positif dan simultan saling berpengaruh, dengan nilai p di bawah 0,01.  

Penelitian yang dilakukan oleh Barasa et al. (2018) dengan judul penelitian 

“Determinants of Job Satisfaction and it’s Implication on Employee Performance of Port 

Enterprises in DKI Jakarta” yang bertujuan untuk menguji determinan kepuasan kerja 

karyawan dan implikasinya terhadap kinerja karyawan pada perusahaan pelabuhan di DKI 

Jakarta. Hasil dari penelitian ini adalah faktor kepuasan kerja merupakan faktor dominan 

yang mempengaruhi kinerja karyawan di lingkungan Perusahaan Pelabuhan di DKI 

Jakarta. 

Penelitian yang dilakukan Seingthai et al. (2015) dengan judul penelitian “The 

interaction effect of job redesign and job satisfaction on employee performance.” yang 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari job redesign dan kepuasan kerja terhadap 

kinerja karyawan. Hasil dari penelitian ini adalah kepuasan kerja ditemukan secara positif 

dan signifikan terkait dengan kinerja karyawan. 

Penelitian yang Sudiardhita et al. (2018) dengan judul penelitian “The Effect of 

Compensation, Motivation of Employee and Work Satisfaction to Employee Performance 

PT. XYZ (Persero) TBK” yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel kompensasi, 

motivasi kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan PT. Bank XYZ (Persero) 

Tbk. Hasil dari penelitian ini adalah kompensasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan kerja, kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan, dan kepuasan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan.  
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Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu diatas, maka dapat 

dirumuskan hipotesis seperti berikut : 

H5 : Kepuasan kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Abdelhadi et al. (2015) dengan judul 

penelitian “Performance Appraisal System and Employee Satisfaction: The role of trust 

towards supervisor” yang bertujuan untuk menentukan pentingnya hubungan antara 

persepsi penilaian kinerja dan kepuasan kerja, serta, untuk menguji dampak kepercayaan 

terhadap pengawas pada hubungan antara persepsi efektivitas penilaian kinerja dan 

kepuasan kerja. Hasil dari penelitian ini adalah adanya hubungan yang positif dan 

signifikan antara penilaian kinerja dengan kepuasan kerja. 

Penelitian yang dilakukan oleh Barasa et al. (2018) dengan judul penelitian 

“Determinants of Job Satisfaction and it’s Implication on Employee Performance of Port 

Enterprises in DKI Jakarta” yang bertujuan untuk menguji determinan kepuasan kerja 

karyawan dan implikasinya terhadap kinerja karyawan pada perusahaan pelabuhan di DKI 

Jakarta. Hasil dari penelitian ini adalah faktor kepuasan kerja merupakan faktor dominan 

yang mempengaruhi kinerja karyawan di lingkungan Perusahaan Pelabuhan di DKI 

Jakarta. 

Penelitian yang Khan et al. (2017) dengan juduberl penelitian “Impact of 

Performance Appraisal on Employee’s Performance Including the Moderating Role of 

Motivation: A Survey of Commercial Banks in Dera Ismail Khan, Khyber Pakhtunkhwa, 

Pakistan” dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara evaluasi kinerja dengan 

kinerja dan motivasi karyawan sebagai moderator. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
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ada hubungan kritis antara penilaian kinerja dan kinerja karyawan bank komersial di Dera 

Ismail Khan Pakistan, serta tidak ada efek moderasi dari motivasi karyawan pada hubungan 

antara penilaian kinerja dan kinerja karyawan.  

Berdasarkan hasil dari beberapa  penelitian terdahulu diatas, maka dapat 

dirumuskan hipotesis seperti : 

H6 : Penilaian kinerja memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan  

melalui  kepuasan kerja. 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Salisu et al. (2015) dengan judul 

penelitian “The impact of compensation on the job satisfaction of public sector 

construction workers of jigawa state of Nigeria”  yang bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan. Hasil yang ditemukan adalah 

adanya pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan Kementerian Pekerjaan 

dan Transportasi Negara Jigawa.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Seingthai et al. (2015) dengan judul 

penelitian “The interaction effect of job redesign and job satisfaction on employee 

performance.” yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari job redesign dan kepuasan 

kerja terhadap kinerja karyawan. Hasil dari penelitian ini adalah kepuasan kerja ditemukan 

secara positif dan signifikan terkait dengan kinerja karyawan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Otoo et al. (2017) dengan judul 

penelitian “Measuring the impact of human resource development (HRD) practices on 

employee performance in small and medium scale enterprises” yang bertujuan untuk untuk 

menguji dampak praktik pengembangan sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan 
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di perusahaan skala kecil dan menengah. Hasil dari penelitian ini adalah kompensasi 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sudiardhita et al, (2018) dengan judul 

penelitian “The Effect of Compensation, Motivation of Employee and Work Satisfaction to 

Employee Performance PT. XYZ (Persero) TBK” yang bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh variabel kompensasi, motivasi kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja 

karyawan PT. Bank XYZ (Persero) Tbk. Hasil dari penelitian ini adalah kompensasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, kompensasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, dan kepuasan kerja memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu diatas, maka dapat 

dirumuskan hipotesis seperti berikut : 

H7 : Kompensasi memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan melalui  

kepuasan kerja. 


