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2.1 Model Penelitian Terdahulu 

 Berdasarkan penelitian Ochola et al. (2016) tujuan penelitian dilakukan 

untuk menetapkan faktor yang mempengaruhi komunitas untuk mengetahui peran 

keterlibatan karyawan pada performa organisasi.Dalam penelitian ini juga dapat 

mengetahui pengaruh keterlibatan karyawan, pemberdayaan karyawan dan 

delegasi pada sektor perhotelan di Rwanda. Penelitian ini menggunakan caca 

mengambil sampel acak sederhana (simple random sampling) dengan sampel 

populasi yang diambil sebanyak 103 orang dari target populasi 140 orang. Peneliti 

mengumpulkan data primer dari penyebaran kuesioner yang dikelola sendiri dan 

menggunakan sistem SPSS untuk menganalisa data yang telah terkumpul. 

Gambar 2.1 

Role of Strategic Employee Engagement on Organizational Performance of Hotel 

Industry in Rwanda 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Ochola et al. (2016) 
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Khattak et al. (2011) melakukan penelitian untuk mengukur hubungan 

antara karyawan yang terlibat dengan performa organisasi di perusahaan-

perusahaan Pakistan. Penelitian ini mempelajari tiga komponen yaitu 

pemberdayaan karyawan, orientasi kelompok dan pengembangan kapasitas 

terhadap performa organisasi. Data dikumpul dari penyebaran kuesioner ke 

beberapa perusahaan di Pakistan dengan jumlah sampel sebanyak 509. Penelitian 

ini menggunakan analisis korelasi dan regresi untuk menganalisa hubungan antar 

variabel. Hasil penelitian menyatakan tiga komponen tersebut berpengaruh 

signifikan positif terhadap performa organisai. Penelitian ini juga menemukan 

bahwa organisasi yang mendelegasikan otoritas kepada karyawannya berkinerja 

baik untuk perusahaan dibanding dengan mereka yang tidak mendelegasikan 

karyawan. 

Gambar 2.2 
Relationship between Employees Involvement and Organization 

Performance in Milieu of Pakistan 

 

 

 

 

 

Sumber: Khattak et al (2011) 

Dabo dan Ndan (2018) melakukan penelitian ini untuk menentukan 

dampak employee empowerment sebagai variabel independen pada organizational 

performance sebagai variabel dependen di Nigeria. Penelitian ini menggunakan 
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penyebaran kuesioner kepada 225 karyawan yang bekerja di tiga 

perusahaan.Metode analisa regresi dan statistik dekriptif digunakan penelitian ini 

untuk menganalisa data.Hasil penelitian menyatakan variabel dalam model regresi 

berpengaruh statistik signifikan dari dampak employee empowerment terhadap 

organizational performance di Nigeria. 

Gambar 2.3 
Impact of Employee Empowerment on Organization Performance : 

Evidence from Quoted Bottling Companies in Kaduna 
 

 

Sumber : Dabo dan Ndan (2018) 

Amayi et al. (2016) melakukan penelitian mengenai pengaruh employee 

empowerment sebagai variabel independen pada organizational performance 

sebagai variabel dependen pada sektor umum di Murang’a law courts.Data primer 

dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dengan dilengkapi data sekunder 

yang didapat dari peradilan dan laporan yang diterbitkan pemerintah.Penelitian ini 

menggunakan metode analisa statistik dekriptif untuk menganalisa data. Hasil 

penelitian menyatakan employee empowerment berpengaruh positif terhadap 

organizational performance. 

Gambar 2.4 
Effects of Employee Empowerment on Performance in Public Sector: Case of 

Murang’a Law Courts 

 

 
Sumber : Amayi et al. (2016) 
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Sankar (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh employee 

empowerment dan job satisfaction sebagai variabel independen terhadap work 

performance sebagai variabel dependen pada wanita yang mengajar maupun tidak 

mengajar dari berbagai sekolah di Puducherry. Penelitian ini menggunakan 

analisis regresi berganda untuk menganalisa pengaruh satu variabel terhadap 

variabel lain dimana hasil penelitian menyatakan employee empowerment dan job 

satisfaction berpengaruh secara positif terhadap performa perusahaan. 

Gambar 2.5 
A Study on Employee Empowerment, Work Performance and its allied factors 

among Teaching and Non-Teaching Women Staffs in Puducherry 
 

 

 

 

Sumber : Sankar (2018) 

Kuria et al. (2016) melakukan penelitian mengenai pengaruh Employee 

Delegation dan konsultasi sebagai variabel independen terhadap Organizational 

Performance sebagai variabel dependen pada sektor kesehatan di Kenya. Metode 

penelitian yang digunakan berupa metode survei deskriptif dan mengambil sampel 

menggunakan stratified random sampling dari 384 karyawan sebagai responden. 

Gambar 2.6 
Role of Employee Delegation and Consultation on Organizational Performance of 

Government Health Care Institutions in Kenya 
 

 

Sumber : Kuria et al. (2016) 
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Adeola dan Adebiyi (2016) melakukan penelitian mengenai pengaruh 

employee motivation dan recruitment practices terhadap organization 

performance di bank Nigeria. Data primer didapatkan dengan penyebaran 

kuesioner kepada 60 karyawan dari tujuh bank yang dipilih serta survei tatap 

muka dan wawancara dilakukan guna untuk mencapai penelitian objektif dan 

pendukung data secara teori. Penelitian ini menggunakan analisa korelasi dan 

tematik untuk menganalisa data. Temuan dari analisis mengidentifikasi bahwa 

sebagian besar karyawan bank termotivasi dikarenkan bank-bank menyediakan 

lebih banyak motivator ekstrinsik untuk meningkatkan kinerja para karyawan. 

Sehingga hasil penelitian menyatakan employee motivation dan recruitment 

practices berpengaruh signifikan terhadap organization performance. 

Larbi dan Asma (2016) melakukan penelitian mengenai pengaruh 

pemberdayaan untuk mengunggulkan kinerja organisasi di perusahaan mobilis. 

Terdapat tiga komponen dalam penelitian ini yang diteliti yaitu employee 

empowerment, delegation of authority dan motivation sebagai variabel independen 

terhadap meningkatnya organizational performance sebagai variabel dependen. 

Data dikumpulkan dari penyebaran kuesioner ke 100 orang. Metode yang 

digunakan untuk menganalisa data merupakan metode regresi stepwise dimana 

hasil penelitian menyatakan employee empowerment, delegation of authority dan 

motivation memiliki hubungan korelasi yang berpengaruh signifikan secara 

statistik terhadap berkembangnya performa organisasi. 
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Gambar 2.7 
The Empowerment’s Role in Achieving The Excellence Organizational 

Performance 

 

 

 

 

 
Sumber : Larbi dan Asma (2016) 

 Jammal et al. (2015) melakukan penelitian mengenai dampak delegasi 

wewenang pada performa organisasi di great Irbid municipality. Penelitian ini 

mengumpulkan data secara random sampling pada 200 karyawan dari total 1500 

karyawan.Hasil penelitian menunjukkan validitas sebesar 82% berarti secara 

statistik delegasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Gambar 2.8 
The Impact of the Delegation of Authority on Employees’ Performance at Great 

Irbid Municipality: Case Study 
 

 

Sumber : Jammal et al. (2015) 

 Kombo et al. (2014) melakukan penelitian yang berfokus pada pengaruh 

delegasi pada kinerja karyawan dengan kerjasama kelompok, komitmen karyawan 

dan partisipasi. Target populasi penelitian ini adalah 13 SACCOS di kota Kisii 

dengan responden sebanyak 1040. 4 SACCOS yang telah beroperasi selama 10 

tahun dijadikan sampel untuk penelitian ini, dimana penelitian deskriptif dan 
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penelitian penjelasan digunakan untuk menganalisa data dengan 24 karyawan dari 

setiap SACCOS yang dijadikan sampel. Data dikumpulkan dengan pembagian 

kuesioner.Hasil penelitian menyatakan adanya pengaruh efektif antara delegasi 

terhadap kinerja karyawan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi secara 

besar. 

Gambar 2.9 
Effects of Delegation on Employee Performance in Savings and Credit 

Cooperative Societies in Kisii County, Kenya 
 

 
Sumber : Kombo et al. (2014) 

Varma (2017) melakukan penelitian mengenai pentingnya motivasi 

karyawan dan kepuasan pekerjaan terhadap performa organisasi. Data primer 

dikumpulkan dengan cara survei kuesioner yang dibagikan ke 100 orang. 

Penelitian ini menyatakan motivasi dan kepuasan kerja karyawan ada pengaruh 

signifikan terhadap performa organisasi. 

Gambar 2.10 
Importance of Employee Motivation & Job Satisfaction for Organizational 

Performance 
 

 

 

 

Sumber: Varma (2017)  
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Onanda (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh employee 

motivation sebagai variabel independen terhadap organizational performance 

sebagai variabel dependen pada 7 cabang bank KCB di daerah Mombasa, Kenya. 

Penelitian dilakukan dengan menarik sampel sebanyak 70 orang karyawan yang 

bekerja di KCB. Penelitian ini menggunakan statistic deskriptif untuk 

menganalisa data. Hasil penelitian menyatakan karyawan yang termotivasi dalam 

kondisi apapun tidak akanmembuat kinerja menurun sehingga performa organisasi 

tetap terjaga dan dapat meningkat. 

Gambar 2.11 
The Effect of Motivation on Job Performance A Case Study of KCB Coast 

Region 
 

Sumber : Onanda (2015) 

Nizam dan Shah (2015) melakukan penelitian mengenai dampak employee 

motivation sebagai variabel independen terhadap organizational performance 

sebagai variabel dependen pada sektor gas dan minyak di Pakistan. Penelitian 

dilakukan pada tingkat manajemen yang berbeda dengan penyebaran kuesioner 

kepada 70 pekerja sebagai cara pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan 

metode regresi dan korelasi untuk menguji data.Hasil penelitian menyatakan 

karyawan yang termotivasi secara statistik berpengaruh signifikan terhadap 

performa organisasi. 
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Gambar 2.12 
Impact of Employee Motivation on Organizational Performance in Oil and Gas 

Sector of Pakistan 

 

 

Sumber : Nizam dan Shah (2015)  

Muogbo (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh motivasi 

karyawan terhadap performa organisasi di beberapa perusahaan manukfaktur 

terpilih di Anambra state, Nigeria. Data dikumpulkan dari sampel 103 responden 

dari 17 perusahaan manukfaktur di Anambra state. Penelitian ini menggunakan 

korelasi rank Spearman untuk menguji data. Hasil penelitian menyatakan adanya 

hubungan antara motivasi karyawan dan performa organisasi. 

Gambar 2.13 
The Impact of Employee Motivation On Organisational Performance (A Study Of 

Some Selected Firms In Anambra State Nigeria) 
 

 

Sumber : Muogbo (2013) 

Akinola et al. (2014) melakukan penelitian ini untuk menganalisa 

hubungan antara motivasi karyawan dan performa perusahaan di perusahaan yang 

bergerak dalam bidang makanan Nigeria dan industri minuman dan tembakau. 

Data primer dikumpulkan dari penyebaran kuesioner kepada karyawan yang 

bekerja dalam perusahaan industri terkait yang terpilih dengan menggunakan 

teknik stratified random sampling untuk memilih responden sedangkan data 

sekunder didapatkan dari Nigeria Stock Exchange Factbook. Penelitian ini 
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menggunakan analisa statistik dekriptif dan statistik inferensial untuk menganalisa 

data sehingga hasil penelitian menyatakan beberapa strategi motivasi berpengaruh 

signifikan terhadap performa organisasi. 

Gambar 2.14 
Employee Motivation and Organizational Performance of Quoted Firms in the 

Nigerian Food, Beverageand Tobacco Indutry 
 

 
Sumber : Akinola et al. (2014)  

Suresh dan Jaleel (2015) melakukan penelitian mengenai dampak 

pemberdayaan karyawan pada performa organisasi industri otomobil di kota 

Chennai di India. Penelitian ini memakai analisis deskriptif dan kuantitatif untuk 

menguji dan menganalisa data. Berdasarkan hasil H1 dengan korelasi koefisien 

positif sebesar 0,76 hasil dari penelitian ini menyatakan ada pengaruh signifikan 

antara pemberdayaan karyawan dan performa organisasi. 

Gambar 2.15 
Impact of Employee Empowerment on Organisational performance Case of 

Automobile Industry in Chennai city of Tamil Nadu in India. 
 

 

Sumber : Suresh dan Jaleel (2015) 

Partisipasi karyawan merupakan salah satu indikator dari pemberdayaan 

karyawan yang diteliti. Salah satu pendukung penelitian ini dilakukan oleh 

Victoria dan Gideon (2017) mengenai dampak partisipasi karyawan dalam 

pembuatan keputusan terhadap performa organisasi di institusi penelitian National 
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Root Crops. Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik untuk 

menganalisa data dengan populasi semua karyawan institusi. Hasil penelitian 

menyatakan ada pengaruh positif antar pertisipasi karyawan dalam pengambilan 

keputusan dan komitmen kerja karyawan terhadap institusi. 

Gambar 2.16 
Effect of Employee Participation in Decision Making on Organizational 

Performance : A Study of National Root Corps Research Institutes Umudike. 
 

 

 

Sumber : Victoria dan Gideon (2017) 

2.2 Definisi Variabel Dependen 

Organisasi adalah suatu ikatan berstruktur yang mengandung wewenang, 

tanggung jawab dan pembagian kerja untuk melaksanakan fungsi tertentu yang 

diingin dicapai oleh organisasi. 

Performa organisasi merupakan efektivitas organisasi secara menyeluruh 

melalui usaha-usaha beraturan yang memperhebat kesanggupan organisasi secara 

tiada hentinya untuk memperoleh yang dibutuhkan secara manjur. Dasar 

mengukur performa organisasi bersangkutan dengan ukuran keadaan berhasil 

yang dapat diperoleh oleh organisasi tersebut. 

Bahua (2010) berpendapat kinerja (performance) adalah suatu tanggapan 

individu yang berbentuk bagian dari fungsi kerja sesungguhnya dalam organisasi, 

yang selaras dengan tugas dan tanggung jawab dalam kurun waktu tertentu untuk 

memenuhi tujuan organisasi yang mempekerjakannya. 
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Dalam penelitian ini, meningkatnya performa perusahaan sangat 

tergantung dengan variabel yang peneliti teliti karena secara langsung variabel-

variabel tersebut mempengaruhi kinerja karyawan. Sebuah perusahaan yang 

memiliki pemberdayaan karyawan yang baik dengan memberikan wewenang 

delegasi yang tepat dan motivasi untuk terus meningkatkan kinerja karyawan 

dapat mempengaruhi perusahaan. Sehingga dengan penelitian yang dijalankan 

diharapkan dapat membantu perusahaan yang diteliti untuk makin memusatkan 

perhatian perusahaan pada sumber daya manusia perusahaan. 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Hubungan Antara Pemberdayaan Karyawan dengan Performa 

Organisasi 

Ochola et al. (2016) menetapkan faktor yang mempengaruhi komunitas 

untuk mengetahui peran keterlibatan karyawan pada performa organisasi. Hasil 

penelitian menyatakan adanya hubungan positif dan penting antar keterlibatan 

karyawan, pemberdayaan karyawan dan delegasi terhadap performa organisasi. 

Melalui penelitian yang dilakukan oleh Dabo dan Ndan (2018) dengan tujuan 

untuk mengetahui dampak pemberdayaan karyawan perusahaan-perusahaan botol 

terhadap performa organisasi di Nigeria. Hasil penelitian menyatakan variabel 

dalam model regresi berpengaruh statistik signifikan dari dampak employee 

empowerment terhadap organizational performance di Nigeria. Amayi et al. 

(2016) melakukan penelitian mengenai pengaruh employee empowerment sebagai 

variabel independen pada organizational performance sebagai variabel dependen 

pada sektor umum di Murang’a law courts. Hasil penelitian menyatakan employee 

empowerment berpengaruh positif terhadap organizational performance. 
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Sankar (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh employee 

empowerment dan job satisfaction terhadap work performance pada wanita yang 

mengajar maupun tidak mengajar dari berbagai sekolah di Puducherry. Hasil 

penelitian menyatakan employee empowerment dan job satisfaction berpengaruh 

secara positif terhadap performa perusahaan. Suresh dan Jaleel (2015) melakukan 

penelitian mengenai dampak pemberdayaan karyawan pada performa organisasi 

industry otomobil di kota Chennai di India. Berdasarkan hasil H1 dengan korelasi 

koefisien positif sebesar 0.76 hasil penelitian ini menyatakan adanya pengaruh 

penting antar pemberdayaan karyawan dan performa organisasi. Victoria dan 

Gideon (2017) melakukan penelitian mengenai dampak partisipasi karyawan 

dalam pembuatan keputusan terhadap performa organisasi di institusi penelitian 

National Root Crops. Hasil penelitian menyatakan ada pengaruh positif antara 

pertisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan dan komitmen kerja karyawan 

terhadap institusi. 

2.3.2 Hubungan Antara Delegasi dengan Performa Organisasi 

Larbi dan Asma (2016) melakukan penelitian mengenai pengaruh 

pemberdayaan untuk mengunggulkan kinerja organisasi di perusahaan 

mobilis.Terdapat tiga komponen dalam penelitian ini yang diteliti yaitu employee 

empowerment, delegation of authority dan motivation terhadap meningkatnya 

organizational performance. Hasil penelitian menyatakan employee 

empowerment, delegation of authority dan motivation memiliki hubungan korelasi 

yang berpengaruh signifikan secara statistik terhadap berkembangnya performa 

organisasi. 
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Menurut Bhatti (2007), keterlibatan karyawan dalam pembuatan keputusan 

dapat memberikan kepuasan diri terhadap keperluan karyawan dan dengan 

demikian dapat meningkatkan motivasi karyawan dan prestasi kerja karyawan. 

Penelitian dilaksanakan oleh Kuria et al. (2016) dengan tujuan untuk menilai 

peran delegasi karyawan terhadap kinerja organisasi di Kenya. Hasil penelitian ini 

menemukan bahwa partisipasi karyawan dalam pembuatan keputusan sangat 

sedikit.Penelitian ini menyatakan delegasi berpengaruh terhadap performa 

organisasi di Kenya. Jammal et al. (2015) melakukan penelitian mengenai 

dampak delegasi wewenang pada performa organisasi di great Irbid municipality. 

Hasil penelitian menunjukkan validitas sebesar 82% berarti secara statistik 

delegasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. 

 Kombo et al. (2014) melakukan penelitian yang berfokus pada pengaruh 

delegasi pada kinerja karyawan dengan kerjasama kelompok, komitmen karyawan 

dan partisipasi. Hasil penelitian menyatakan adanya pengaruh efektif antara 

delegasi terhadap kinerja karyawan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi 

secara besar. Muogbo (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh motivasi 

karyawan terhadap performa organisasi di beberapa perusahaan manukfaktur 

terpilih di Anambra state, Nigeria. Hasil penelitian menyatakan adanya hubungan 

antara motivasi karyawan dan performa organisasi. 

2.3.3 Hubungan Antara Motivasi dengan Performa Organisasi 

Adeola dan Adebiyi (2016) melakukan penelitian untuk mengevaluasi 

hubungan antara motivasi karyawan dan dampaknya terhadap kinerja organisasi di 

industri perbankan Nigeria. Hasil penelitian menyatakan motivasi karyawan 

berpengaruh terhadap kinerja organisasi industry perbankan di Nigeria. Varma 
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(2017) melakukan penelitian mengenai pentingnya motivasi karyawan dan 

kepuasan pekerjaan terhadap performa organisasi. Penelitian ini menyatakan 

motivasi dan kepuasan kerja karyawan berhubungan penting terhadap performa 

organisasi.Onanda (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh employee 

motivation terhadap organizational performance pada 7 cabang bank KCB di 

daerah Mombasa, Kenya. Hasil penelitian menyatakan karyawan yang termotivasi 

berpengaruh terhadap performa organisasi. 

Nizam dan Shah (2015) melakukan penelitian mengenai dampak employee 

motivation terhadap organizational performance pada sektor gas dan minyak di 

Pakistan. Hasil penelitian menyatakan karyawan yang termotivasi secara statistik 

berpengaruh signifikan terhadap performa organisasi. Akinola et al. (2014) 

melakukan penelitian ini untuk menganalisa hubungan antara motivasi karyawan 

dan performa perusahaan di perusahaan yang bergerak dibidang makanan Nigeria 

dan industri minuman dan tembakau. Hasil penelitian menyatakan beberapa 

strategi motivasi berhubungan penting terhadap performa organisasi. 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis  

Gambar 2.17 
Model Pengaruh Pemberdayaan Karyawan, Delegasi dan 

Motivasi terhadap Performa Organisasi 
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Berdasarkan model penelitian di atas maka hipotesis untuk penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

H1:  Pemberdayaan Karyawan berpengaruh signifikan positif terhadap 

performa organisasi pada hotel klasifikasi bintang dua dan tiga di kota 

Batam 

H2:  Delegasi berpengaruh signifikan positif terhadap Performa Organisasi 

pada hotel klasifikasi bintang dua dan tiga di kota Batam 

H3:   Motivasi berpengaruh signifikan positif terhadap Performa Organisasi 

pada hotel klasifikasi bintang dua dan tiga di kota Batam 
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