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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Sebuah studi  memperlihatkan bahwa para karyawan yang mendapat 

pemberdayaan dari perusahaan akan memiliki tingkat kepuasan lima puluh persen 

lebih tinggi. Sayangnya, banyak perusahaan terlalu fokus pada pemberdayaan 

konsumen, dan malah mengabaikan karyawannya sendiri (techinasia.com) nilai 

sumber daya manusia (SDM) membentuk salah satu factor untuk menambah 

produktifitas kemampuan suatu perusahaan. Maka dari itu, diperlukan 

sumberdaya manusia yang memiliki keahlian tinggi karena keahlian atau 

kompetensi dapat mengangkat tingkatan prestasi pemberdayaan karyawan. Setiap 

industri perlu ada sumber daya untuk meraih sasarannya. Sumber daya yaitu 

menggambarkan sumber daya, dorongan, tenaga, kekuataan yang di perlukan 

untuk membuat daya, gerakan kegiataan dan aksi. Sumber daya itu di bagi banyak 

macam ada yang dari sumber daya alam, sumber daya finansial, SDM, sumber 

daya ilmu pendidikan dan sumber daya teknologi. Di antara sumberdaya tersebut, 

sumber daya terutama yaitu sumber daya yang di gunakan untuk membuat jalan 

dan menyinergikan sumberdaya lainnnya untuk mencapai target organisasi 

(Dessler, 2013) 

Sekarang, pergi ke restoran fast food sudah menjadi keinginan yang 

semakin pokok bagi masyarakat kota Batam, tentunya  bagi orang yang tinggal di 

kota yang padat dan ramai seperti Batam, pabrik fast food di Indonesia 

menghadapi tantangan erat bagi pabrik fast food di di indonesia makin persaingan 
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semakin erat seperti pabrik industry lainnya lainnya. Saat ini, hampirr seluruh 

kentucky fried chiken berfokus pada sejumlah cara untuk menaikan mutu service 

mereka dalam rangka untuk menaikan tingkat kepuasaan konsumen terhadap 

produk fast food tersebut. Semua perusahan makan fast food bergerak keras untuk 

mempromosikan service yang efektif dan efesien untuk konsumen mereka. Oleh 

karena itu, penakaran mutu karyawan harus sering di implementasikan dan pada 

jam yang sama juga untuk menaikan kepuasaan konsumen serta untuk memajukan 

keinginan beli konsumen terhadap makanan yang di olah oleh restoran itu sendiri 

(Khan et al., 2010) 

Pemberdayaan SDM yaitu salah satu satunya cara kebijakan atau program 

dalam menaikan kualitas SDM. Salah satu program pemberdayaan SDM tersebut 

yaitu implementasikan pendidikan dan pelatihan. Hal ini untuk mengajarkan dan 

menaikan kepuasaan kerja pada karyawan. mendapatkan dan menaikan skill dan 

ilmu pengetahuan dalam waktu jangka kecil .pemberdayaan karyawan menjadi 

sesuatu hal yang mempunyai makna penting, karena di dalam menghadapi zaman 

ini, zaman  persaingan dan peservice, setiap perusahan membutuhkan karyawan 

yang hebat dalam bertanggap dan dapat melakukan profesi dengan sendirinya dan 

memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi sehingga karyawan dapat memiliki 

kepuasaan kerja dalam perusahaan tersebut 

Untuk mencapai tujuan perusahaan ada macam macam aspek baik dalam 

atau luar yang harus kondisikan, di sini perusahaan diharuskan untuk mampu 

memanfaatkan berbagai sumber daya manusia yang dimilikinya. Salah satu 

sumber daya manusia yang berperan perlu dan di butuhkan dalam perusahaan 
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yaitu Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu faktor yang membuat tercapainya 

tujuan perusahaan yaitu dengan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang tersaji dengan bagus contohnya dengan memperlihatkan kapabilitas 

potensial SDM yang perusahaan punyai Pemberdayaan karya wan yaitu filosofi 

dan strategi yang digunakan perusahaan untuk memberi ruang bagi karyawannya 

membuat keputusan dan berperilaku sesuai tujuan perusahaan. Strategi ini 

membuat karyawan lebih punya rasa bangga dan ownership terhadap profesi 

mereka. Adanya ruang untuk mengambil keputusan sendiri juga mendorong 

mereka berpikir kreatif serta berinovasi. Pemberdayaan karyawan bisa menjadi 

taktik motivasi yang lembut namun efektif. Selain menambah produktivitas 

perusahaan, karyawan juga akan merasa lebih puas. Ini pada akhirnya bisa 

menyerahkan dampak positif pada sistem aspek perusahaan, baik secara dalam 

maupun dalam hubungan luar  

Sebuah studi  menunjukkan bahwa para karyawan yang mendapat 

pemberdayaan dari perusahaan akan memiliki tingkat kepuasan lima puluh persen 

lebih tinggi. Sayangnya, banyak perusahaan terlalu fokus pada pemberdayaan 

konsumen, dan malah mengabaikan karyawannya sendiri (id.techinasia.com) 

organisasi dalam menciptakan targetnya akan dapat ditentukan oleh visi dan misi 

yang dimiliki oleh para karyawannya. Salah satu contoh komitmen karyawan 

yaitu dengan memperliatkan sifat suka rela dalam bekerja keras dan ingin setia di 

dalam perusahaan. Darwishh, (2000) mengungkapkan niat organisasional sebagai 

sifat karyawan untuk harus tetap wajib loyal dengan organisasi, sifat yang di buat 

dari interneal dalam tekanan normatif di kasih pada perseorangan sebellum masuk 
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atau bisa aja sesudah masuk. Gilder, (2003) dalam suatu penyelidikan 

menguraikan bahwa manusia yang sudah niat pada waktu yang cukup panjang di 

dalam satu lokasit akan mempunyai sifat etika yang kuat dari seorang yang baru 

dijalankan niat pada lokasi aktifitas tersebut. Niat organiasasi menggambarkan 

secara besar dalam manajerial dan ilmu sifat sebagai identitas kunci di pada 

hubungan antar seseorang dan pengelompokan managemen (Adekola, 2012) 

Pemberdayaan sudah terlalu sering dan suatu hal yang berguna dan unik 

dan berdampak lurus bagi kepuasan kerja karyawan. Pemberdayaan karyawan 

yaitu pengimplementasikan yang memberikan pekerja/karyawan keunggulan dan 

kuasa sehingga mempermudah karyawan/pekerja untuk membuat aksi pribadi, 

seni dan sifat yang menyerahkan kontribusi yang positif bagi misi dan visi 

perusahaan atau organisasi Chieh (2013) pemberdayaan dapat menaikan niat kerja 

pekerja dan berkah perubahan yang menyokong tujuan organisasi Hasan dan 

Nongkeng (2011)pemberdayaan meposisikan karyawan untuk dapat lebih 

sanggup dalam bertanggung jawab ke apa yang mereka kerjakan lalu dengan cara 

demikian atasan dapat belajar berhenti mengatur dan karyawan bisa belajar 

bersama sebagaimana tanggung jawab atas profesinya dan membuat keputusan 

yang tepat  Robbins (2006). pemberdayaan yaitu salah satu masalah yang dapat 

mengifuluensi komitmen organisasional.(Nilmawati, 2003). 

Karyawan/pekerja yaitu asset organisasi yang paling harus di jaga dan 

yang harus liat secara fokus oleh organisasi dan ada juga yang beda yaitu 

kepuasaan kerja pekerja karena pekerja yang dalam aktifitas jarang  ada respon di 

hargai, tidak bisa berinovasi segala kemungkinan yang mereka punya. Ada pun 
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keunggulan pekerja untuk menaikan performa agar dapat berkopentensi maka itu 

tidak beda sebagaimana organisasi  memberi pengarahan yang benar dan tepat. 

Semakin bagus pengarahan yang benar dan tepat semakin bagus juga sesuatu 

kerangka atau corak kepuasaan bekerja pada karyawan tersebut dan memperoleh 

suatu rupa kepuasaan kerja. Kepuasan kerja memperlihatkan sifat manusia 

terhadap profesinya, yang hanya dapat dilihat dari sikap pekerja ke profesinya dan 

semua yang terkait dalam sesuatu di lokasi profesi. agar pekerja dapat bisa 

merasakan kepuasaan yang di rasakan serta juga adanya rasa bahagia dan tenang 

selama bekerja dan dapat bikin organisasi mempunyai tugas penting atau peran 

penting dalam hal itu (davis, 2014) 

Definisi dari kepuasan kerja dari Robbins, (2012) yaitu sesuatu karateristik 

umum seorang manusia terhadap profesinya. profesi menuntut komunikasi dengan 

teman kerja, boss managemen dan keadilan industri, standar produktifitas, kondisi 

produktifitas dan sebagai mestinya. manusia bisa di katakan skala kepuasan kerja 

yang besar memperliatkan sikap bagus ke profesi itu, seputarnya jika manusia 

tidak puas dengan profesinya ia akan memperliatkan sikap tidak bagus ke 

profesinya itu. Robbins, (2012) definisi kepuasan kerja dari Robbins yaitu suatu 

sikap yang umum ke profisi manusia, perbandingan renggang banyak pendapat 

yang didapat satu pekerja dan apa yang satu pekerja itu percaya dan apa harus 

yang perlu seharusnya satu pekerja itu  ambil. Robbins, (2012) definisi kepuasan 

kerja dari Hasibuan yaitu sifat emosional yang menyenangkan dan suka 

profesinya. Sifat ini di peroleh oleh etika pekerjaan, etika kinerja dan kinerja 

pekerja. Kepuasan kerja di senangi di kalangan berbagai profesi, luar profesi, dan 
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campuran dalam dan luar profesi  Hasibuan, (2008) definisi kepuasan kerja dari 

Davis yaitu kepuasan pekerja ke profesi antara apa yang di capai pekerja dari 

profesinya/kantornya. Davis, (2013) definisi kepuasan kerja dari davis yaitu sifat 

standar yang yaitu hasil dari jumlah sifat spesifik ke sudut pandang profesinya dan 

ikatan standar sendiri diluar profesi. Dalam (Moch, 2009) 

Definisi kepuasan kerja dari Susiloo Martoyo yaitu ada beberapa bagian 

psikologiss yang menggambarkan emosi manusia ke profesi, manusia akan 

mempunyai rasa puas terhadap prestasi yang di punya antara lain ada kemampuan, 

keunikan dan tujuan dengan profesinya yang ia hadapi Martoyo, (2012) Definisi 

kepuasan kerja dari Handokoo yaitu kondisi sifat yang menggembirakan atau bisa 

tidak menggembirakan dimana pada para pekerja memperhatikan profesi merekaa. 

Kepuasann kerja menggambarkan emosi manusia ke profesi Handoko, (2001) 

definisi kepuasan profesi dari Luthanss yaitu hasil dari cara pandang karyawan 

atau pekerja tentang seberapa bagus pekerjaaannya mereka mempersembahkan 

sesuatu yang taksiran penting Luthans, (2007). Definisi kepuasann kerja dari 

Robbins dan Judge yaitu sesuatu perasaan emotional positif berkenaan profesi 

manusia yang menggambarkan hasil dari sebuah pertimbangan sifat manusia itu 

sendiri Robbins Dan Judge, (2008) Definisi kepuasan kerja dari Setiawan dan 

Ghozalii yaitu situasi senang atau secara garis besar lagi ketika ada merasakan 

sifat positif itu berawal dari penilaian manusia atas profesinya atau pengalaman 

kerjanya. Setiawan dan Ghozali, (2006) Definisi kepuasann kerja dari T. Hani 

Handoko yaitu keadaan situasi manusia yang lagi sentimental yang bahagia atau 

enggak bahagia dengan para pekerja mengawasi  profesi tersebut. Jangka waktu 
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selesai menggambarkan pencerminan sifat manusia ke profesinya. Ini bisa di 

sebut dinilai dari sifat baik pekerja ke profesinya dan segala sesuatu di suasana 

sekitarnya (Handokoo, 2000)  

Definisi kepuasan kerja oleh Brayfield dan Rothe, (2008) yaitu peringat 

saat pekerja mempunyai emosional positif ke profesi yang ditawarkan perusahaan 

tempatnya beroperasi. Brayfield dan Rothe, (2008) dalam Istijanto, (2006) 

Definisi kepuasan kerja dari Wexley dan Yuki yaitu sistem manusia pekerja 

merasakan profesinya. Wexley Dan Yuki, (2014) Definisi kepuasan kerja dari 

Robert Hopped Newhope Pensyuania yaitu penaksiran dari pekerja yaitu seberapa 

jauh profesinya secara seluruh untuk memuaskan keperluannya. Robert Hopped 

Newhope Pensyuania dalam PanjiiAnoraga, (2001) Definisi kepuasan kerja dari 

Mila Badriyah yaitu sifat atau batin pekerja ke bagian yang memuaskan atau yang 

bukan memuaskan tentang profesi yang tepat dengan nilai setiap masing pekerja. 

Badriyah, (2015) Job satisfaction merupakan perasaan positif yang di rasakan 

oleh karyawan tersebut saat bekerja. Semakin tinggi job satisfaction karyawan, 

semakin kuat loyalitas karyawan tersebut terhadap perusahan karena karyawan 

merasa puas terhadap tempat kerjanya sehingga keterikatan dengan tempat kerja 

menjadi semakin erat 

Menurut Robbins, (2007) pengambilan keputusan yaitu pemutusan pilihan 

di antara lebih banyak dari dua atau lebih terhadap cara, sedangkan menurut Terry, 

(2015) pengambilan keputusan yaitu pemilihan cara perilaku (kelakuan) khusus 

dari dua atau lebih banyak terhadap alternatif yang ada. Dan menurut Siagiann 

pengambilann keputusann yaitu bisa di maksud dengan penghampiran yang 
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efisien ke hakikat cara yang tempuh dan mengutip respon yang berdasarkan 

perhitungan membentuk aksi yang paling cepat. Hal ini lah yang menjadi 

gambaran akan bagaimana partisipasi keputusan kerja dan  pemberdayaan 

karyawan di kentucky fried chiken di nilai sangat berpengaruh bagi organisasi. 

Dengan mengamati dan mengawasi dari perkara di atas maka peneliti berinsiatif 

untuk membuat penelitian atas partisipasi keputusan kerja dan pemberdayaan 

karyawan dengan judul penelitian “Analisa Pengaruh Participative  Decision 

Making, Psychological Empowerment dan Employee Empowerment terhadap 

Kepuasaan Kerja pada Kentucky Fried Chicken di Kota Batam,” 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Dari latar belakang yang sudah dijabarkan diatas, maka dapat dilihat 

permasalahan dari penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah Participative Decision Making berpengaruh kepada Job 

satisfaction? 

2. Apakah Employee empowerment berpengaruh kepada Job satisfaction? 

3. Apakah psychological empowerment berpengaruh kepada Job 

satisfaction? 

1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh Participative Decision Making terhadap Job 

Satisfaction 

2. Untuk mengetahui pengaruh Employee empowerment terhadap Job 

satisfaction 
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3.  Untuk mengetahui pengaruh Psychological empowerment terhadap Job 

satisfaction  

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Individual 

Sebagai referensi dalam solusi Pemberdayaan terhadap karyawan 

dalam dunia kerja sehingga individu dapat mengambil keputusan yang 

diharapkan lebih terukur, tepat dan tentunya dapat dipertangungjawabkan. 

2. Manajemen kentucky fried chiken 

Penelitian ini di harapkan bisa sebagai pengarahan atau saran bagi 

manajemen kentucky fried chiken dalam usaha mengimplementasikan 

faktor-faktor yang mampu menaikan komitmen perusahaan pada pekerja 

kentucky fried chiken terhadap gerai tempatnya bekerja. 

3. Akademisi  

Sebagai bahan referensi calon peneliti-peneliti baru yang akan 

meneliti tentang hukum pemberdayaan karyawan terhadap pengaruh 

kepuasan kerja yang sedang terjadi dalam skala pasar nasional dan 

internasional. 

1.4 Sistematika Penelitian 

Agar dapat mempermudah pembahasan selanjutnya, maka sistematika 

pembahasan penelitian dibagi sebagai berikut: 

 

 

Louis Fernando.  Analisa Pengaruh Participative Decision Making, Psychological Empowerment dan Employee 
Empowerment Terhadap Kepuasaan Kerja pada Kentucky Fried Chicken di Kota Batam, 2019. 
UIB Repository©2019



10 

 

 Universitas Internasional Batam 

BAB I: PENDAHULUAN 

Pada seksi ini akan ada menerangkan background atau latar belakang yang 

dari penelitian yang dijadikan landasan dasar untuk menjalankan penelitian, 

maksud dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. 

BAB II: KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 Pada seksi ini akan disajikan sketsa teoritis dasar yang akan digunaka 

sebagai landasan untuk menanggapi pertanyaan dari perkara penelitian. bahasan di 

bab ini akan lebih fokus ke daftar bacaan yang lebih ke bahas ide dari topik 

penelitian yang kaitan dengan perumusan persoalan dan tujuan penelitian. 

BAB III: METODE PENELITIAN  

Pada seksi berikutnya terdapat penjabaran struktur penyelidikan, 

penetapan saampel dan juga data yang akan pakai, varriabel dari riset dan metode 

anaalisis apa aja yang  akan pakai dalam riset ini 

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Pada seksi berikutnya memuat tentang hasil dari analisa data yang terkait 

hasil uji data dan penerangan statistika deskriptiff dan pengujiann hipotesis yang 

sudah dirumuskan di bab sebelumnya. Sehabis ini akan ada membahas hasil 

pengujiann dari hipotesiss dan mengskalakan  hasil pengujian dengan riset yang 

pada sebelumnya pernah dilaksanakan. 
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BAB V: KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 Pada seksi ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis data, 

keterbatasan yang dialami selama proses penelitian, dan saran. Kesimpulan akan 

dijelaskan tentang pendapat singkat dari penyelidik berdasarkan dari hasil dan 

penjelasan yang telah dijelaskan dibagian sebelumnya dan di Bagian 

keterbatasann akan menjelaskan titik-titik kelemahan yang disadari oleh peneliti 

selama proses penelitian dari awal penelitian sampai akhir penelitian. Bagian 

rekomendasi berisi masukan untuk pembaca dan calon penyelidik selanjutnya. 
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