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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

 

2.1 Definisi Variabel Dependent Job Satisfaction 

Kepuasaan terhadap pekerjaan adalah suatu sikap yang dimiliki oleh 

pekerja terhadap pekerjaan mereka yang menggambarkan perasaan,sikap 

individu terkait suatu pekerjaan. Banyak faktor yang mempengaruhi 

kepuasan kerja karyawan, dilihat berdasarkan perbedaan individu, kepuasan 

kerja karyawan yang berbeda dipengaruhi oleh faktor yang berbeda pula 

(Çelİk, Dedeoğlu, & İnanir, 2015). 

Aspek-aspek yang dibutuhkan untuk mengevaluasi kepuasan 

terhadap pekerjaan pada karyawan diantaranya adalah : gaji, promosi dan 

kesempatan untuk dipromosikan, rekan kerja, kepemimpinan dan juga 

pekerjaan itu sendiri. Kepuasan kerja sendiri juga merupakan perasaan yang 

dirasakan oleh pekerja yang merupakan perpaduan dari kondisi 

psikologis,fisiologis dan juga lingkungan yang menyebabkan kepuasan 

kerja tersebut (Attar & Ajdarovska, 2017).  

Setiap orang memiliki tujuannya sendiri dan dapat termotivasi jika 

mereka percaya, ada pun juga relasi yang positif antara usaha dan juga 

performa kerja yaiut performa kerja yang efektif akan menghasilkan hasil 

yang memuaskan. Hasil yang memuaskan tersebut pun akan memberikan 

kepuasan tersendiri untuk memenuhi keinginan, dan hasrat untuk 

memuaskan kebutuhan tersebut sangatlah kuat sehingga usaha tersebut 

menjadi sangat berarti (Yozgat & Meşekıran, 2016).  
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2.2 Bentuk-bentuk penelitian terdahulu 

Bentuk penelitian mengenai kepuasaan terhadap pekerjaan (job 

satisfaction) saat ini banyak diteliti pada satu decade terakhr. Hasil dari 

penelusuran ini demenggunakan sumber-sumber pada jurnal seperti Google 

Scholar dan Emerald Insight dengan menggunakan kata kuncinya adalah 

job satisfaction diman jurnal tersebut didapatkan dari jurnal internasional 

yang terkaitkan dengan kepuasan terhadap pekerjaan. Dengan begitu 

penelitian pada kepuasan terhadap pekerjaan masih dikategorikan sebagai 

topik yang cukup menarik untuk dijadikan pembahasan. 

Penelitian pada kepuasan terhadap pekerjaan telah diteliti di negara 

maju maupun negar berkembang. Ada 27 negara maju yang dijadikan 

sumber data penelitian terkait kepuasan terhadap pekerjaan, sedangkan data 

lainya yang berasal dari negara berkembang dapat dijumlahkan dengan total 

sebanyak 20 negara. Data penelitian yang diteliti di negara maju maupun 

negara berkembang menunjukkan jumlah yang tidak signifikan jauhnya. 

Sebanyak 47 hasil penelitian Internasional berhasil peneliti kumpulkan, 

meski begitu data hasil dari data penelitian yang diambil dari negara 

Indonesia mengenai topik ini masih sangatlah sedikit. Dengan begitu 

penelitian terkait pada kepuasan terhadap pekerjaan masih terbuka.  

 Berdasarkan hasil penelitian dalam satu dekade terakhir ini 

terdapat beberapa penelitian internasional mengenai kepuasan terhadap 

pekerjaan, berikut data yang didapat dari hasil penelitian di negara 

berkembang diantaranya terdapat 5 penelitian pada tahun 2009 yaitu (Kim, 

Murrmann, & Lee, 2009) , (Skaalvik & Skaalvik, 2009) , (McNall, Masuda, 

& Nicklin, 2009), (Subyantoro, 2009), (Nielsen, Yarker, Randall, & Munir, 
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2009) lalu di tahun 2010 terdapat 10 penelitian (Liu, Liu, & Hu, 2010), 

(Morris, Venkatesh, 2010), (Klassen, Usher, & Bong, 2010), (Klassen & 

Chiu, 2010),(Gregory, Albritton, & Osmonbekov, 2010), (Belak, 2010) (Liu 

et al., 2010), (Gregory et al., 2010),(Ahmad & Ahmad, 2010), (M. Tsai, 

Cheng, & Chang, 2010) dan di tahun 2011 terdapat 8 penelitian (Pelit, 

Öztürk, & Arslantürk, 2011) , (Bozeman & Gaughan, 2011) ,(Skaalvik & 

Skaalvik, 2011) , (Y. Tsai, 2011), (Model, Duffy, Bott, Allan, & Torrey, 

2011), (Nawab, 2011), (Skaalvik & Skaalvik, 2011), (“No Title,” 2011), 

setelah itu di tahun 2012 terdapat 8 hasil penelitian (Khan, Nawaz, Aleem, 

& Hamed, 2012) , (Bogler & Nir, 2012) , (Rehman et al., 2012) , (Yousuf, 

Marri, Sadozai, Muhammad, & Zaman, 2012), (Khan et al., 2012) ,(Yousuf 

et al., 2012),(Journal, 2012),(Nagar, 2012) setelah itu juga di tahun 2013 

terdapat 4 hasil penelitian  (Saeed, Lodhi, Iqbal, & Nayyab, 2013), (Saeed et 

al., 2013), (Downe, Cowell, Chen, & Morgan, 2013) , (Wong & Laschinger, 

2013), setelah itu juga di tahun 2014 terdapat 3 hasil penelitian (Long, 

Yusof, Kowang, & Heng, 2014),(Long et al., 2014) , (Wright, 2014) lalu 

juga ditahun 2015 terdapat 1 hasil penelitian (Çelİk et al., 2015). Dilihat dari 

hasil penelitian dari tahun ke tahun dapat disimpulkan bahwa topik 

kepuasan terhadap pekerjaan masih bisa dijadikan topik yang hangat untuk 

dibahas. Hal inilah yang menjadi dasar penelitian kepuasan terhadap 

pekerjaan.   

Studi tersebut menunjukkan bahwa asal data yang digunakan dalam 

meneliti kepuasan terhadap pekerjaan tesebar secara meluas, baik penelitian 

dari negara maju maupun dari negara bekembang. Hasil dari pada data 
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penelitian yang di gunakan dari negara maju yaitu 3 hasil penelitian di tahun 

2009 (Neubert, Carlson, Kacmar, Roberts, & Chonko, 2009) ,(McNall et al., 

2009),(Neubert et al., 2009), lalu di tahun 2010 terdapat 2 penelitian yaitu  

(Klassen & Chiu, 2010),(Gregory et al., 2010) dan ditahun 2011 terdapat 6 

hasil penelitian (Y. Tsai, 2011),(Bozeman & Gaughan, 2011),(Model et al., 

2011),(Witte, 2011),(Pelit et al., 2011),(Skaalvik & Skaalvik, 2011), pada 

tahun 2012 didapat 1 jurnal yaitu (Bogler & Nir, 2012), dan 2 hasil 

penelitian pada tahun 2013 yaitu  (Downe et al., 2013), (Wong & 

Laschinger, 2013), lalu juga 1 hasil di tahin 2014 (Bozeman, 2014), lalu 1 

hasil pada tahun 2015 (Çelİk et al., 2015),. Setelah dilihat dari hasil 

penelitian dan jurnal yang dipublikasikan dapat disimpulkan bahwa kajian 

mengenai Job Satisfaction masih menjadi topik yang hangat untuk dibahas 

dinegara maju, hal ini yang membuat peneliti tertarik mengkaji tentang Job 

Satisfaction di Pulau Batam yang terkenal sebagai kota pariwisata. 

 

2.3 Hubungan antar Variabel-variabel 

2.3.1 Pengaruh Ethical Leadership terhadap Organizational 

Commitment 

Definisi Ethical Leadership menurut (Celik 2012:6) adalah 

suatu bentuk kepemimpinan yang dimana merupakan sebuah proses 

yang dimana tujuan bisnis atau suatu kelompok ditentukan dan 

anggota dari kelompok tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan-

tujuan tersebut. Definisi Organizational Commitment  secara umum 

komitmen dalam berorganisasi merupakan kekuatan dari seorang 

individu untuk melibatkan diri dalam suatu organisasi tertentu.  

Diana, Analisa Pengaruh Antara Ethical Leadership,Organizational Commitment Terhadap Job Satisfaction 
Hotel Bintang 3 di Kota Batam.2019 
UIB Repository©2019



12 

 

Universitas Internasional Batam 

Pengaruh Ethical Leadership terhadap Organization 

Commitment disimpulkan bahwa Ethical Leadership dari seorang 

pemimpin secara positif dapat meningkatkan komitmen karyawannya 

terhadap organisasi dan juga meningkatkan kepuasan kerja mereka 

(Ahmed et al.,2012), (Wright, 2014), (Leite & Rodrigues, 2014). 

2.3.2 Pengaruh Organizational Commitment terhadap Job Satisfaction 

Definisi Job Satisfaction menurut (Naqvi et al., 2011) 

menyatakan bahwa kepuasan kerja merupakan suatu emosi positif 

yang terjadi sebagai akibat dari nilai yang diberikan oleh karyawan 

mengenai pekerjaannya dan juga lingkungan kerjanya. Oleh karena itu, 

dapat disimpulkan bahwa Organizational Commitment memberikan 

dampak yang signifikan terhadap Job Satisfaction dikarenakan dengan 

adanya komitmen yang amat tinggi terhadap organisasi tersebut 

menyebabkan karyawan memiliki sikap yang cukup baik dan 

kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan karyawan yang 

kurang menyukai pekerjaan mereka ( Tasnim et al.,2006). 

Pengaruh Organizational Commitment memiliki pengaruh 

yang positif terhadap Job Satisfaction, pernyataan tersebut juga 

didukung oleh Gomes (2009), Kappagoda (2012), (Ahmad & Ahmad, 

2010) ,(Leite & Rodrigues, 2014) dalam studi yang telah mereka 

lakukan. 

2.3.3 Pengaruh Ethical Leadership terhadap Job Satisfaction 

Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan yang etis secara 

signifikan mampu untuk  memberikan efek yang positif terhadap 
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kepuasan kerja karyawan-karyawannya (Kappagoda,2012), yang 

dimana merupakan hasil dari proses yang dimana tujuannya adalah 

untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. 

 Pengaruh yang diberikan oleh  Ethical Leadership terhadap 

Job Satisfaction cukup kecil dikarenakan efek tersebut akan menjadi 

lebih efektif apabila Organization Commitment dan Ethical 

Leadership di integrasikan bersama. Dengan kata lain dapat dikatakan 

bahwa seorang pemimpin yang bertindak etis dapat membuat 

karyawan bekerja lebih puas dan juga dengan itu dapat meningkatkan 

komitmen mereka terhadap organisasi (Tranget al., 2013), (Belak, 

2010),(Wong & Laschinger, 2013), (Yozgat & Meşekıran, 2016), 

(Attar & Ajdarovska, 2017).  

2.3.4 Pengaruh Organizational Commitment sebagai penengah 

hubungan antara Ethical Leadership dan juga Job Satisfaction 

Dikarenakan dampak dari Ethical Leadership pada Job 

Satisfaction sangat kecil yang dimana akan menjadi lebih efektif  jika 

Organizational Commitment dan Ethical Leadership digabungakan. 

Maka dapat disimpulkan bahwa pemimpin yang memimpin secara etis 

membuat para karyawan lebih puas dengan pekerjaan mereka dengan 

memperbesar komitmen organisasi (Trang et al.,2013), (Stinglhamber, 

Neves, & Becker, 2010). 
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2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

2.4.1 Metode Penelitian 

Menurut kajian mengenai Job Satisfaction pada karyawan-

karyawan yang bekerja dihotel ditemukan banyak variable yang telah 

diuji. Pada peneletian kali ini variable- variable tersebut akan diuji 

kembali dalam kaitannya dengan pariwisata dan kaitannya dengan Job 

Satisfaction di kota Batam. Adapun model penelitian yang akan 

diperlihatkan pada gambar 2.1.  

 

 

Gambar 2.1 Model Penelitian, sumber: Data Primer diolah (2019) 

 

Model kajian ini didapat dari penelitian yang diteliti oleh 

(Çelİk et al., 2015) dengan judul studinya yang berjudul “Relationship 

Between Ethical Leadership,Organizational Commitment and Job 

Satisfaction at Hotel Organizations”. Oleh karena itu teori yang dapat 

disimpulkan dari penelitian diatas bahwa  Ethical Leadership sebagai 

variable independent  lalu Organizational Commitment sebagai 

variable intervening dan Job Satisfaction sebagai variable dependent. 
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2.4.2 Hipotesis 

Dengan model pada penelitian yang digambarkan , maka dapat 

dirumuskan hipotesisnya sebagai berikut: 

H1: Ethical leadership secara positif mempengaruhi Job 

Satisfaction. 

H2: Ethical Leadership secara positif mempengaruhi 

Organizational Commitment. 

H3: Organizational Commitment secara positif mempengaruhi 

Job Satisfaction. 

H4: Organizational Commitment memiliki fungsi sebagai 

penengah dalam hubungan antara Ethical Leadership dan  

Job Satisfaction. 

 

Diana, Analisa Pengaruh Antara Ethical Leadership,Organizational Commitment Terhadap Job Satisfaction 
Hotel Bintang 3 di Kota Batam.2019 
UIB Repository©2019




