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BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu mengenai pelatihan dan kompensasi dalam 

kaitannya dengan produktivitas kerja karyawan yang kemudian menjadi 

referensi yang relevan dengan penelitian ini disajikan pada Tabel 2.1 berikut 

ini. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

 

Judul Penelitian Variabel 
Alat 

Analisis  
Hasil Penelitian 

Pengaruh 

Kompensasi dan 

Pelatihan terhadap 

Produktivitas Kerja 

Pada Karyawan di 

PT Asaba Jakarta 

(Faslah dan Astrini, 

2014)  

Independent: 

- Kompensasi 

- Pelatihan 

 

Dependent: 

- Produktivitas 

Kerja 

Regresi 

Berganda 

Kompensasi dan 

pelatihan secara 

simultan dan parsial 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

produktivitas kerja 

Pengaruh Pelatihan, 

Kompensasi dan 

Motivasi terhadap 

Produktivitas Kerja 

Pegawai pada Badan 

Kepegawaian dan 

Diklat Daerah 

Kabupaten Soppen 

(Upusapporiah dan 

Mattalatta, 2017) 

Independent: 

- Pelatihan 

- Kompensasi 

- Motivasi 

 

Dependent: 

- Produktivitas 

Kerja 

Regresi 

Berganda 

Pelatihan, kompensasi 

dan motivasi 

berpengaruh positif dan 

signifikan secara parsial 

dan simultan terhadap 

produktivitas kerja. 

Variabel kompensasi 

yang dominan 

berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja 

Pengaruh Pelatihan 

dan Kompensasi 

terhadap 

Produktivitas 

Karyawan Pada 

Hotel Maya Ubud 

Resort & SPA 

(Putra dan Suana, 

2018) 

Independent: 

- Pelatihan 

- Kompensasi 

 

Dependent: 

- Produktivitas 

Karyawan 

Regresi 

Berganda 

Pelatihan dan 

kompensasi secara 

simultan dan parsial 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

produktivitas karyawan 
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Judul Penelitian Variabel 
Alat 

Analisis  
Hasil Penelitian 

Pengaruh Pelatihan 

dan Kompensasi 

terhadap 

Produktivitas Kerja 

Karyawan Pada PT 

Sumber Alfaria 

Trijaya, Tbk Cabang 

Manado 

(Rumahlaiselan dan 

Wenas, 2018). 

Independent: 

- Pelatihan 

- Kompensasi 

- Motivasi 

 

Dependent: 

- Produktivitas 

Kerja 

Regresi 

Berganda 

Pelatihan dan 

kompensasi secara 

simultan dan parsial 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

produktivitas kerja 

karyawan 

Pengaruh Pelatihan 

dan Kompensasi 

terhadap 

Produktivitas Kerja 

Karyawan 

(Saprudin, 2018) 

Independent: 

- Pelatihan 

- Kompensasi 

 

Dependent: 

- Produktivitas 

Kerja  

Regresi 

Berganda 

Pelatihan dan 

kompensasi secara 

simultan dan parsial 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

produktivitas kerja. 

Variabel kompensasi 

yang dominan 

berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja 
Sumber: Faslah dan Astrini (2014); Upusapporiah dan Mattalatta (2017); Putra dan 

Suana (2018); Rumahlaiselan dan Wenas (2018); Saprudin (2018) 

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat 

ini adalah:  

1. Persamaan Penelitian:  

a. Sama-sama meneliti tentang pelatihan, kompensasi, dan produktivitas 

kerja  

b. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan 

menggunakan skala Likert.  

c. Analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. 

2. Perbedaan Penelitian:  

a. Faslah dan Astrini (2014), melakukan penelitian pada karyawan PT 

Asaba Jakarta. Sampel pada penelitian ini adalah 58 karyawan. Teknik 

sampel yang digunakan adalah simple random sampling. 
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b. Upusapporiah dan Mattalatta (2017), melakukan penelitian pada pegawai 

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Soppen. Sampel pada 

penelitian ini adalah 54 karyawan. Teknik sampel yang digunakan adalah 

total sampling. 

c. Putra dan Suana (2017), melakukan penelitian pada karyawan Hotel 

Maya Ubud Resort & SPA. Sampel pada penelitian ini adalah 50 

karyawan. Teknik sampel yang digunakan adalah random sampling. 

d. Rumahlaiselan dan Wenas (2018), melakukan penelitian pada karyawan 

PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Cabang Manado. Sampel pada penelitian 

ini adalah 166 karyawan Teknik sampel yang digunakan total sampling. 

e. Saprudin (2018), melakukan penelitian pada karyawan PT Trias Mitra 

Jaya Manunggal. Sampel pada penelitian ini adalah 60 karyawan Teknik 

sampel yang digunakan adalah sampling jenuh atau total sampling. 

f. Penelitian yang sekarang dilakukan oleh Richi Pranata Al Hakim (2019), 

melakukan penelitian pada karyawan train attendant PT Reska Multi 

Usaha Area 5 Surabaya. Sampel pada penelitian ini 45 karyawan train 

attendant. Teknik sampel yang digunakan yaitu total sampling. 

Manfaat penelitian terdahulu untuk penelitian sekarang adalah sebagai 

kontribusi atau rujukan untuk pengembangan guna menyusun penelitian yang 

dilakukan sekarang. Penelitian terdahulu dalam waktu dan objek yang berbeda 

sangat mendukung penelitian sekarang, karena dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dan pembanding untuk landasan penelitian yang akan dilakukan 

sehingga diharapkan penelitian ini mempunyai suatu hasil penelitian yang 

benar-benar akurat kebenarannya. 
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B. Tinjuan Teori 

1. Produktivitas Kerja 

Ardhana et al. (2012:269) mendefinisikan produktivitas adalah suatu 

sikap mental yang selalu berusaha dan mempunyai pandangan bahwa mutu 

kehidupan hari ini lebih baik dari hari kemarin dan esok harus lebih baik 

dari hari ini. Yuniarsih (2011:157) menjelaskan bahwa produktivitas kerja 

menunjukkan tingkat efisiensi proses menghasilkan dari sumber daya yang 

digunakan, yang berkualitas lebih baik dengan usaha yang sama. National 

Productivity Board (NPB) Singapore, mengemukakan bahwa produktivitas 

adalah sikap mental (attitude of mind) yang mempunyai semangat untuk 

melakukan peningkatan perbaikan (Sedarmayanti, 2009:56). 

Sedarmayanti (2009:71) mengklasifikasikan enam faktor utama yang 

menentukan produktivitas kerja, yaitu:  

a. Sikap kerja, seperti: kesediaan untuk bekerja secara bergiliran (shift 

work) dapat menerima tambahan tugas dan bekerja dalam suatu tim.  

b. Tingkat keterampilan yang ditentukan oleh pendidikan latihan dalam 

manajemen supervise serta keterampilan dalam tehnik industri.  

c. Hubungan tenaga kerja dan pimpinan organisasi yang tercermin dalam 

usaha bersama antara pimpinan organisasi dan tenaga kerja untuk 

meningkatkan produktivitas melalui lingkaran pengawasan mutu (quality 

control circles).  

d. Manajemen produktivitas, yaitu manajemen yang efesien mengenai 

sumber dan sistem kerja untuk mencapai peningkatan produktivitas.  
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e. Efesiensi tenaga kerja, seperti perencanaan tenaga kerja dan tambahan 

tugas.  

f. Kewiraswastaan, yang tercermin dalam pengambilan resiko, kreativitas 

dalam bahwa ada enam faktor utama yang menentukan produktivitas 

tenaga kerja, adalah: berusaha, dan berada dalam jalur yang benar dalam 

berusaha. 

Disamping hal tersebut terdapat pula berbagai faktor yang 

mempengaruhi produktivitas kerja, diantaranya (Sutrisno, 2009:107): 

a. Pelatihan  

Latihan kerja dimaksudkan untuk melengkapi karyawan dengan 

ketrampilan dan cara-cara yang tepat untuk menggunakan peralatan 

kerja.  

b. Mental dan kemampuan fisik karyawan 

Keadaan mental dan fisik karyawan merupakan hal yang sangat penting 

untuk menjadi perhatian bagi organisasi, sebab keadaan fisik dan mental 

karyawan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan produktivitas 

kerja karyawan.  

c. Hubungan antara atasan dan bawahan  

Hubungan atasan dan bawahan akan mempengaruhi kegiatanyang baik 

yang dilakukan sehari-hari. Jika karyawan diperlakukan secara bailk 

maka karyawan tersebut akan berpartisipasi dengan baik pula dalam 

proses produksi, sehingga akan berpengaruh pada tingkat produktivitas 

kerja. 
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Anoraga (2005:56-60) mengelompokkan 10 faktor yang sangat 

diinginkan oleh para karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja 

karyawan, yaitu: 1) pekerjaan yang menarik, 2) kompensasi/upah yang baik, 

3) keamanan dan perlindungan dalam pekerjaan, 4) etos kerja, 5) 

lingkungan atau sarana kerja yang baik, 6) promosi dan perkembangan diri 

mereka sejalan dengan perkembangan perusahaan, 7) merasa terlibat dalam 

kegiatan-kegiatan organisasi, 8) pengertian dan simpati atas persoalan-

persoalan pribadi, 9) kesetiaan pimpinan pada diri sipekerja, dan 10) disiplin 

kerja yang keras. 

Sutrisno (2009:105), mengklasifikasikan faktor-faktor upaya 

peningkatan produktivitas yaitu: 

a. Perbaikan Terus menerus  

Dalam upaya peningkatan produktivitas kerja, salah satu implikasinya 

ialah bahwa seluruh komponen organisasi harus melakukan perbaikan 

secara terus menerus. Secara internal perubahan yang terjadi adalah 

perubahan strategi organisasi, perubahan pemanfaatan teknologi, 

perubahan kebijakasanaan, dan perubahan dalam praktik-praktik SDM. 

Adapun perubahan eksternal adalah perubahan yang terjadi dengan cepat 

karena dampak tindakan suatu orgnisasi yang dominan peranannya di 

masyarakat. 

b. Peningkatan Mutu Hasil Pekerjaan 

Berkaitan erat dengan upaya melakukan perbaikan secara terus menerus 

ialah peningkatan mutu hasil pekerjaan oleh semua orang dan segala 

komponen organisasi. jika ada organisasi yang mendapatkan 
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penghargaan dalam bentuk ISO 9000, misalnya, penghargaan itu 

diberikan bukan hanya untuk keberhasilan organisasi meningkatkan mutu 

semua jenis pekerjaan dan proses manajerial dalam organisasi yang 

bersangkutan. 

c. Pemberdayaan SDM 

Bahwa SDM merupakan unsur yang paling strategis dalam organisasi. 

Karena itu, pemberdayaan SDM merupakan etos kerja yang sangat 

mendasar yang harus dipegang teguh oleh semua eselon manajemen 

dalam hierarki organisasi. Memberdayakan SDM mengandung berbagai 

kiat seperti mengakui harkat dan martabat manusia, perkayaan mutu 

kekaryaan dan penerapan gaya manajemen yang partisipatif melalui 

proses demokratisasi dalam kehidupan berorganisasi. 

Produktivitas memang hal yang penting bagi karyawan yang ada di 

perusahaan. Sutrisno (2010:104) menjelaskan bahwa pengukuran 

produktivitas diantaranya terdiri dari:  

a. Kemampuan 

Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas. Kemampuan 

seseorang karyawan sangat bergantung pada ketrampilan yang dimiliki 

serta profesionalisme dalam bekerja.  

b. Semangat kerja 

Dapat dilihat dari etos kerja dan hasil yang dicapai dalam satu hari 

kemudian dibandingkan dengan hari sebelumnya.  
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2. Pelatihan  

Sudarmanto (2009:228) mendefinisikan pelatihan (training) 

merupakan segala kegiatan untuk meningkatkan kinerja individu atau 

karyawan sesuai dengan pekerjaan atau jabatan yang dipegangnya atau 

berhubungan dengan tugas saat ini. Sulistiyani et al. (2007:175) 

mengemukakan bahwa pelatihan adalah proses sistematik pengubahan 

perilaku para karyawan dalam suatu arah guna meningkatkan tujuan-tujuan 

organisasional. Pelatihan bertujuan untuk menyediakan pekerja yang siap 

pakai baik dari sisi kompetensi, manajerial, maupun perilaku, sehingga 

memberikan kontribusi positif bagi perusahaan yang secara terus menerus 

sesuai dengan perkembangan persaingan dan jabatan. Dessler (2006:280) 

menjelaskan bahwa pelatihan merupakan  proses mengajar keterampilan 

yang dibutuhkan karyawan untuk melakukan pekerjaannya.  

Penyelenggaran pelatihan kerja diarahkan untuk membekali, 

meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi tenaga kerja guna 

meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan. Tujuan-tujuan 

dari pelatihan menurut Simamora (2006:7) adalah sebagai berikut: 

a. Memperbaiki kinerja karyawan yang tidak memuaskan karena 

kekurangan keterampilan, kendati tidak dapat memecahkan semua 

masalah kinerja yang efektif. 

b. Memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan 

teknologi. Melalui pelatihan, pelatih memastikan bahwa karyawan dapat 

mengaplikasikan teknologi baru secara efektif. Karena pekerjaan 

senantiasa berubah, maka keahlian dan kemampuan karyawan haruslah 
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dimutakhirkan melalui pelatihan, sehingga kemajuan teknologi dapat 

diintegrasikan dalam organisasi.  

c. Mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan baru agar kompeten 

dalam pekerjaan. Seorang karyawan baru sering kali tidak menguasai 

keahlian dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi job competent, 

yaitu mencapai output dan standar mutu yang diharapkan. 

Sastrohadiwiryo (2009:212) menjelaskan manfaat pelatihan 

karyawan dapat diuraikan sebagai berikut:  

a. Peningkatan keahlian kerja.  

b. Pengurangan keterlambatan kerja, kemangkiran serta perpindahan tenaga 

kerja.  

c. Pengurangan timbulnya kecelakaan dalam bekerja, kerusakan dan 

peningkatan pemeliharaan terhadap alat-alat kerja.  

d. Peningkatan produktivitas kerja.  

e. Peningkatan kecakapan kerja.  

f. Peningkatan rasa tanggung jawab. 

Wibowo (2014:370) menyatakan, indikator pelatihan terdiri dari:  

a. Keterampilan, yaitu kemampuan seseorang terhadap suatu hal yang 

meliputi semua tugas-tugas kecakapan, sikap, nilai dan kemengertian 

yang semuanya dipertimbangkan sebagai sesuatu yang penting untuk 

menunjang keberhasilannya didalam penyelesaian tugas 

b. Pengetahuan dan pengalaman, yaitu suatu peristiwa yang telah dialami 

sehingga dapat dijadikan sebagai pembelajaran dimasa yang akan datang 

sebagai pengetahuan untuk menjadi lebih baik dengan adanya perbaikan 
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c. Sikap dalam pekerjaan, yaitu pernyataan evaluatif, baik yang 

menyenangkan maupun tidak menyenangkan terhadap objek, individu, 

atau peristiwa yang mencerminkan perasaan seseorang tentang sesuatu. 

3. Kompensasi 

Bangun (2012:255) mendefinisikan kompensasi adalah imbalan yang 

dibayarkan kepada karyawan atas jasa yang mereka sumbangkan pada 

pekerjaannya. Mondy (2011:214) menjelaskan kompensasi adalah total 

seluruh imbalan yang diterima para karyawan sebagai pengganti jasa yang 

telah mereka berikan. Sedarmayanti (2009:23) mengemukakan kompensasi 

adalah segala sesutu yang diterima oleh pegawai sebagai balas jasa untuk 

kerja mereka.  

Kaswan (2012:147) mengklasifikasikan kompensasi terbagi dua, 

yaitu: 

a. Kompensasi Finansial 

Kompensasi finansial adalah kompensasi yang diterima dalam 

bentuk uang dan dapat diuangkan, yang terdiri: 

1) Kompensasi finansial langsung, yaitu penghargaan/ ganjaran yang 

disebut gaji atau upah yang dibayar secara tetap berdasarkan tenggang 

waktu yang tetap (bonus, insentif, komisi). 

2) Kompensasi finansial tidak langsung, yaitu pemberian bagian 

keuntungan/ manfaat lainnya bagi para pekerja di luar gaji atau upah 

tetap, yang bisa berupa tunjangan kesehatan, tunjangan pensiun, 

tunjangan hari raya, tunjangan pendidikan, tunjangan perumahan dan 

lain sebagainya. 
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b. Kompensasi non-Finansial 

Kompensasi non finansial adalah kepuasan yang diterima 

seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis dan 

atau fisik tempat orang tersebut bekerja. Selanjutnya kompensasi non 

finansial dibagi menjadi dua macam yaitu: 

1) Berhubungan dengan pekerjaan misalnya kebijakan perusahaan yang 

sehat, pekerjaan yang sesuai, menarik dan menantang, peluang untuk 

dipromosikan, pemberian jabatan sebagai symbol status. 

2) Berhubungan dengan lingkungan kerja seperti ditempatkan di 

lingkungan kerja yang kondusif, lingkungan kerja yang sehat, aman, 

dan nyaman, fasilitas kerja yang baik dan memadai dan lain-lainnya. 

Sutrisno (2009:118) menjelaskan bahwa terdapat beberapa tujuan 

kompensasi yang perlu diperhatikan, yaitu:  

a. Menghargai prestasi kerja 

Dengan memberikan kompensasi yang memadai adalah suatu 

penghargaan organisasi terhadap prestasi kerja para karyawan.  

b. Menjamin keadilan   

Dengan adanya sistem kompensasi yang baik akan menjamin terjadinya 

keadilan diantara karyawan dalam organisasi.   

c. Mempertahankan karyawan 

Dengan sistem kompensasi yang baik, para karyawan akan lebih survival 

bekerja pada organisasi itu. Hal ini berarti mencegah keluarnya karyawan  

dari organisasi itu mencari pekerjaan yang lebih menguntungkan.  
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d. Memperoleh karyawan yang bermutu 

Dengan sistem kompensasi yang baik akan menarik lebih banyak calon 

karyawan akan lebih banyak pula peluang untuk memilih karyawan yang 

terbaik. 

e. Pengendalian biaya  

Dengan sistem pemberian kompensasi yang baik, akan mengurangi 

seringnya melakukan rekruitmen, sebagai akibat semakin seringnya  

karyawan yang keluar mencari pekerjaan yang lebih menguntungkan 

ditempat lain. 

f. Memenuhi peraturan-peraturan 

Sistem kompensasi yang baik merupakan tuntutan dari pmerintah. Suatu 

perusahaan yang baik dituntut adanya sistem administrasi kompensasi 

yang baik pula. 

Simamora (2006:445) menyatakan bahwa indikator kompensasi 

terdiri dari:  

a. Upah dan gaji  

Upah biasanya berhubungan dengan tarif gaji. Upah merupakan basis 

bayaran yang seringkali digunakan bagi karyawan produksi dan 

pemeliharaan. Gaji umumnya berlaku untuk tarif bayaran mingguan, 

bulanan, atau tahunan.  

b. Tunjangan  

Tunjangan merupakan kompensasi tambahan yang bertujuan untuk 

mengikat karyawan agar tetap bekerja pada perusahaan.  
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c. Bonus 

Bonus adalah tambahan kompensasi di luar gaji atau upah yang diberikan 

oleh perusahaan. Pemberian bonus berdasarkan kebijakan perusahaan, 

tidak ada ketetapan yang pasti mengenai bonus yang diberikan. 

4. Hubungan Antar Variabel  

a. Hubungan Pelatihan dan Kompensasi terhadap Produktivitas Kerja 

Hasibuan (2012:127) mengemukakan bahwa perusahaan harusnya 

meningkatkan pelatihan kepada karyawan karena dengan pelatihan yang 

bagus dan berkesinambungan akan meningkatkan produktivitas kerja 

karyawan. Sebab produktivitas kerja merupakan hasil dari perilaku kerja 

dapat dimotivasi melalui sistem pelatihan dan pemberian kompensasi 

yang adil bagi karyawan. Oleh karena perlu dikembangkan suatu sistem 

pelatihan dan pemberian kompensasi yang tepat guna mengembangkan 

sekumpulan prosedur yang memungkinkan perusahaan untuk memotivasi 

karyawan agar dapat berproduktivitas. Penelitian yang dilakukan oleh 

Rumahlaiselan dan Wenas (2018) membuktikan bahwa pelatihan dan 

kompensasi berpengaruh secara simultan terhadap produktivitas kerja 

karyawan.  

b. Hubungan Pelatihan terhadap Produktivitas Kerja 

Pelatihan secara teori didefinisikan sebagai usaha untuk 

memperbaiki performa pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang 

sedang menjadi tanggung jawabnya (Sunyoto, 2015:138). Adanya 

perubahan-perubahan lingkungan bisnis, lingkungan kerja, menghendaki 

perusahaan harus melakukan pelatihan sumber daya manusianya secara 
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proaktif, demi mencapai produktivitas kerja yang lebih baik. Program 

pelatihan yang baik akan mendorong kemampuan dari para pekerja untuk 

lebih meningkatkan produktivitasnya. Program ini diwujudkan 

perusahaan dengan melaksakanan program pelatihan dan pengembangan 

sumber daya manusia berbasis kompetensi. Peningkatan kemampuan 

karyawan melalui program pelatihan dan pengembangan akan mampu 

mendorong meningkatnya produktivitas karyawan dalam meningkatkan 

produktivitas perusahaan.  

Mangkunegara (2006:52) mengemukakan bahwa tujuan pelatihan 

diadakan yaitu meningkatkan penghayatan jiwa dan ideology, 

meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan kualitas kerja, 

meningkatkan perencanaan sumber daya manusia, meningkatkan sikap 

moral dan semangkat kerja, meningkatkan rangsangan agar pegawai 

mampu berprestasi secara maksimal, meningkatkan kesehatan dan 

keselamatan, menghindarkan keseragaman, dan meningkatkan 

perkembangan pribadi karyawan. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil 

penelitian oleh Faslah dan Astrini (2014) yang menyimpulkan bahwa 

pelatihan berpengaruh signifikan positif terhadap produktivitas 

karyawan.  

c. Hubungan Kompensasi terhadap Produktivitas Kerja 

Kompensasi merupakan komponen penting dalam hubungannya 

dengan karyawan. Kompensasi meliputi bentuk pembayaran tunai 

langsung dan pembayaran tunai tidak langsung dalam bentuk manfaat 

karyawan dan insentif untuk memotivasi karyawan agar bekerja keras 
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untuk mencapai produktivitas yang semakin tinggi (Sunyoto, 2015:154). 

Pengelolaan yang baik dalam kompensasi akan membantu perusahaan 

untuk mencapai tujuan dan memperoleh, serta memelihara karyawan 

dengan baik. Kompensasi yang diberikan perusahaan memiliki dampak 

positif dan negatif terhadap produktivitas karyawan. 

Pemberian kompensasi yang disesuaikan kemampuan perusahaan 

dilihat dari kinerja karyawan akan memacu semangat kerja karyawan dan 

berdampak pada peningkatan produktivitas mereka pada waktu yang 

akan mendatang. Penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Suana (2018) 

membuktikan bahwa kompensasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap produktivitas kerja karyawan.  

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir atau kerangka konseptual merupakan sintesa tentang 

hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah 

dideskripsikan, dalam hal ini yaitu mengenai pengaruh pelatihan dan 

kompensasi terhadap produktivitas kerja. Pelatihan dengan indikator 

keterampilan, pengetahuan dan pengalaman, dan sikap dalam pekerjaan 

(Wibowo, 2014:370); kompensasi dengan indikator gaji, tunjangan dan bonus 

(Simamora, 2006:445); sedangkan produktivitas kerja dengan indikator 

kemampuan dan semangat kerja (Sutrisno, 2010:104). 

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang diuraikan di atas, 

maka dapat dikemukakan kerangka pikir seperti Gambar 2.1  berikut ini. 
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Gambar 2.1 Hubungan Pelatihan dan Kompensasi dengan  

Produktivitas Kerja 

 

D. Hipotesis 

Hasil penelitian Rumahlaiselan dan Wenas (2018); Saprudin (2018) 

menyimpulkan bahwa pelatihan dan kompensasi secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Pelatihan dan kompensasi berpengaruh secara simultan terhadap 

produktivitas kerja 

Hasil penelitian Faslah dan Astrini (2014) menyimpulkan bahwa 

pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut:  

H2 : Pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas 

kerja 

 

H1 

H2 

H3 

Produktivitas Kerja (Y) 

y1.1 Kemampuan 

y1.2 Semangat kerja 
Kompensasi (X2) 

x2.1 Gaji   

x2.2 Tunjangan  

x2.3 Bonus  

Pelatihan  (X1) 

x1.1 Keterampilan 

x1.2 Pengetahuan/ pengalaman 

x1.3 Sikap dalam pekerjaan 
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Hasil penelitian Putra dan Suana (2018) menyimpulkan bahwa 

kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H3 : Kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas 

kerja 

Hasil penelitian Upusapporiah dan Mattalatta (2017); Saprudin (2018) 

menyimpulkan bahwa variabel kompensasi yang dominan berpengaruh 

terhadap produktivitas kerja. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H4 : Variabel kompensasi yang dominan berpengaruh terhadap produktivitas 

kerja. 


