
 12 Universitas Internasional Batam 

BAB II 

     KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPTOTESIS 

2.1  Model penelitian terdahulu 

Menurut Meyer, et al., (2010) penelitian  ini berniat untuk menyelidiki 

pengaruh pemberdayaan psikologis terhadap kepuasaan kerja wakil kepala 

sekolah di sekolah dasar  di german. Penelitian ini di lakukan pada seratus tiga 

wakil kepala sekolah di seratus tiga sekolah dasar di german  

 

 

Gambar 2.1 Effects of vice-principals psychological empowerment on job 

satisfaction, Sumber : Meyer, et al., (2010) 

Menurut Turauskas, (2011) penelitian ini berniat menguji pemberdayaan 

psikologis karyawan terhadap  kepuasaan kerja karyawan di IT singapura. Peneliti 

mengungkapkan bahwa dukungan pengawasan adalah hal yang penting penentu 

dampak pemberdayaan pada kepuasan kerja. 

  

 

Gambar 2.2 The antecedents and consequences of psychological empowerment 

among Singaporean IT employees, Sumber: Bartram dan Casimir, (2009) 

Menurut Namasivayam, et al., (2013) penelitian ini berniat untuk menguji 

peran pemberdayaan psikologis  dan kepuasaan karyawan, dan saat ini menguji 
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model konseptual yang menunjukkan bagaimana pemimpin Perilaku 

pemberdayaan akhirnya mengarah pada kepuasan karyawan melalui psikologi 

karyawan pemberdayaan dan kepuasan kerja. Data dikumpulkan dari 365 

karyawan garis depan dan 2.915 pelanggan di 40 unit restoran berantai di 

Amerika Serikat. 

 

 

Gambar 2.3 The influence of leader empowering behaviors and employee 

psychological empowerment on customer satisfaction, Sumber: Namasivayam, et 

al., (2013)  

Menurut Dewettinck dan Ameijde, (2009) Penelitian ini berniat untuk 

mengetahui hubungan antara pemberdayaan kepemimpinan perilaku 

pemberdayaan psikologis karyawan dan sikap karyawan (afektif komitmen dan 

kepuasan kerja) Hipotesis telah diuji secara simultan pada 381 pegawai layanan 

garis depan, menggunakan pemodelan persamaan struktur.  

 

 

 

Gambar 2.4 Linking leadership empowerment behaviour to employee attitudes 

and behavioural intentions, Sumber: Dewettinck dan Ameijde, (2009) 
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Menurut Laschinger, et al., (2012) Penelitian ini dirancang untuk menguji 

model yang berasal dari teori Kanter di manastaf perawat kerja pemberdayaan 

terhadap kepuasaan bekerja karyawan.hasil yang dinilai secara organisasional dan 

kepuasan kerja.Pemberdayaan karyawan dihipotesiskan untuk mempengaruhi 

kepuasan dan Komitmen afektif dalam dua cara. berhipotesis bahwa 

pemberdayaan akan memiliki efek langsung pada kepuasan teori pemberdayaan 

dalam sampel acak 412 perawat staf Kanada. 

 

 

Gambar 2.5 The impact of workplace empowerment, organizational trust on staff 

nurses' work satisfaction, Sumber: Laschinger, et al (2012) 

 Menurut Ladd, et al., (2015) penelitian ini berniat untuk menyelidiki efek 

keputusan kerja terhadap kepuasaan kerja di Australia, 250 responden 

memberikan informasi kontak mereka dan memperlihatkan mereka kesukarelaan 

untuk ikut serta dalam studi lanjutan. Akhirnya 176 hasil membentuk dua sampel 

data yang cocok dari waktu ke waktu. 495 sisa jawaban yang tak tertandingi 

dikumpul di waktu 1 dibagi secara acak menjadi beberapa sampel, 

 

 

 

Gambar 2.6 Causal inferences between participation in decision making to job 

satisfaction, Sumber: Ladd, et al., (2015) 
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Menurut Bogler dan Nir, (2012) penelitian ini  berniat untuk menyelidiki 

efek mediasi perilaku pemberdayaan guru terhadap kepuasaan kerja 

mereka.pemberdayaan guru dihubungan antara persepsi guru tentang dukungan 

sekolah mereka dan pekerjaan intrinsik dan ekstrinsik mereka Data dikumpulkan 

dari sampel 2.565 guru di 153 sekolah dasar Israel  

 

 

Gambar 2.7 The importance of teachers’ perceived Empowerment support to job 

satisfaction, Sumber: Bogler dan Nir, (2012) 

Menurut Luoh, et al., (2013) penelitian ini berniat untuk mengeksplorasi 

hubungan antara moderasi pemberdayaan psikologis karyawan terhadap 

kepuasaan kerja karyawan di hotel di Taiwan.Subyek penelitian ini terdiri dari 

karyawan bagian depan layanan yang bekerja di wisata.mengumpulkan 

580kuesioner dari karyawan garis depan yang bekerja di 41 hotel di Northern, 

Central,Taiwan Selatan dan Timur 

 

 

Gambar 2.8 Empowering employees: job standardization and Job satisfaction 

Sumber: Luoh, et al., (2013) 

Menurut Oluwatayo, (2014) ada sedikit studi empiris pada persepsi 

karyawan Sumber Daya Manusia Manajemen di industri arsitektur, di mana 
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arsitek karyawan telah digambarkan sebagai aset perusahaan, dan bagaimana ini 

mempengaruhi kepuasan kerja mereka. Tujuan dari ini makalah adalah untuk 

menyelidiki faktor-faktor yang menentukan pemberdayaan  karyawan ini dan 

bagaimana persepsi ini mempengaruhi kepuasan kerja mereka. Survei kuesioner 

kepuasaan kerja karyawan di Lagos, Nigeria  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Employee architect’s perception of human resource practices and 

their job satisfaction, Sumber: Oluwatayo, (2014) 

 

 

Gambar 2.10 Organisational and psychological empowerment in the HRM-

performance linkage, Sumber: Turauskas (2011) 

 Menurut Gautam dan  Ghimire, (2017) penenelitian ini berniat untuk 

menilai situasi pemberdayaan psikologis yang ada karyawan dan mengeksplorasi 
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hubungan antara pemberdayaan psikologis dan kepuasaan kerja di sektor jasa di 

negara Nepal. 

 

 

 

Gambar 2.11 Psychological Empowerment of Employees for job satisfaction: An 

Empirical Study of Nepalese Service Sector, Sumber: Gautam dan  Ghimire 

(2017) 

Menurut Pradhan, (2017) Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji 

peran kepemimpinan transformasional secara psikologis pemberdayaan di industri 

ritel India. Penelitian ini juga mencoba untuk menguji apakah budaya organisasi 

transformasional dan pemberdayaan psikologis 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Transformational leadership and psychological empowerment: The 

mediating effect of organizational culture in Indian retail industry, Sumber: 

Pradhan (2017) 
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Menurut Liao, et al., (2017) Tujuan dari makalah ini adalah untuk 

menyelidiki hubungan antara pertukaran pemimpin-anggota kepuasan kerja 

kepuasan hidup dan modal psikologis untuk manajemen hubungan karyawan  

Sebanyak 319 kuesioner valid diterima dari karyawan industri manufaktur 

keuangan dan elektronik di Taiwan, dan mereka kemudian dianalisis 

menggunakan model persamaan struktur 

 

 

 

Gambar 2.13 employee satisfaction: mediating effect of psychological capital 

sumber: Liao, et al., (2017) 

Menurut saputra, Et al., (2015) Tulisan ini berniat untuk membahas peran 

partisipasi pengambilan keputusan terhadap kepuasaan kerja di Universiti Utara 

Malaysia sebanyak 100 staf akademik anggota Universitas Utara Malaysia di 

ambil sebagai sampel penelitian. 

 

 

 

Gambar 2.14 Impact of Participative Decision Making and Demographic 

Characteristics on Job Satisfaction of University Academic Staff: Evidence from 

Universiti Utara Malaysia, sumber: saputra, Et al., 
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Menurut Baird, et al., (2016) penelitian ini meneliti tentang Hubungan 

antara penggunaan kontrol yang memungkinkan, karyawan pemberdayaan dan 

kepuasaan karyawan Kuisioner survei ini dibagikan kepada 636 organisasi 

manufaktur Australia. 

 

 

Gambar 2.15 The relationship between the enabling use of controls, employee 

empowerment and job satisfaction Sumber: Baird, et al., (2016) 

Menurut Sharma, (2010) Tujuan makalah ini adalah untuk menguji 

hubungan antara transformasional kepemimpinan dan keinginan karyawan untuk 

pemberdayaan Penelitian ini juga berniat untuk memperpanjang Gill dan temuan 

Mathur mengenai peningkatan dedikasi karyawan dan perilaku pro-sosial. 

Karyawan industri perhotelan dari Kanada dan India disurvei untuk di uji 

 

 

 

Gambar 2.16 The relationship between transformational leadership and employee 

desire  empowerment for job satisfaction Sumber: Sharma, (2010) 

Menurut Wood, (2009) Iklim organisasi telah terbukti dapat memprediksi 

kepuasan kerja dan karyawan lainnya sikap. Menggunakan konsep iklim 

organisasi, kekuatan telah menunjukkan keberhasilan yang beragam. Namun, 
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keragaman dalam iklim psikologis pada tingkat individu belum dieksplorasi. Data 

dari survei nasional Inggris yang besar (Survei Hubungan Ketenagakerjaan 

Tempat Kerja tahun 2004) dari 19.993 karyawan dalam 1.593 tempat kerja 

digunakan. 

 

 

Gambar 2.17 Organizational climate relative psychological climateand job 

satisfaction Sumber: Wood, (2009) 

Menurut Park, (2016) Tulisan ini berniat untuk menganalisis praktik saat 

ini, membahas pemberdayaan dari teoritis perspektif tentang kekuasaan dalam 

organisasi dan menyarankan model pemberdayaan berdasarkan jenis budaya 

organisasi dan peran pengembangan sumber daya manusia Peran HRD untuk 

pemberdayaan dapat dikategorikan ke dalam meningkatkan motivasi dan 

komitmen dalam hal pemberdayaan psikologis dan membawa kekuatan nyata 

kepada karyawan. Model pemberdayaan yang diusulkan mengasumsikan bahwa 

budaya organisasi mempengaruhi dimensi pemberdayaan dan peran SDM untuk 

mendukung pemberdayaan. 
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Gambar 2.18 Critical review on power in organization: empowerment in human 

resource Development Sumber: Park, (2016) 

Menurut Huo dan Boxal, (2017) Didasarkan pada teori kecocokan person-

organisatoris, tujuan makalah ini adalah untuk selidiki sejauh mana nilai 

pemberdayaan kerja instrumental mempengaruhi hubungan antara Praktik SDM 

dan kesejahteraan karyawan, kepuasaan kerja dalam sampel orang pekerja cina.  

Data kuesioner untuk penelitian kuantitatif cross-sectional ini dikumpulkan dari 

371 pekerja garis depan di sebuah pabrik Cina. 

 

 

 

Gambar 2.19 Instrumental work values and responses to HR practices: a study of 

job satisfaction in a Chinese manufacturer Sumber: Huo dan Boxal, (2017) 

2.2  Definisi variabel dependen 

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 

keunggulan pekerja untuk menaikan performa agar dapat berkopentensi maka itu 
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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 kepuasan kerja oleh Brayfield dan Rothe yaitu peringat saat 

pekerja mempunyai emosional positif ke profesi yang ditawarkan perusahaan 

tempatnya beroperasi. Brayfield dan Rothe, (2014) dalam Istijanto, (2009) 

Definisi kepuasan kerja dari Wexley dan Yuki yaitu sistem manusia pekerja 

merasakan profesinya. Wexley Dan Yuki, (2017) Definisi kepuasan kerja dari 

Robert Hoppedd Newhopee Pensyuaniaa yaitu penaksiran dari pekerja yaitu 

seberapa jauh profesinya secara seluruh untuk memuaskan keperluannya. Robertt 

Hoppedd Newhopee Pensyuaniaa dalam Panji Anoraga, (2008) Definisi kepuasan 

kerja dari Milaa Badriyahh yaitu sifat atau batin pekerja ke bagian yang 

memuaskan atau yang bukan memuaskan tentang profesi yang tepat dengan nilai 

setiap masing pekerja. Mila 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 
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perusahan karena karyawan merasa puas terhadap tempat kerjanya sehingga 

keterikatan dengan tempat kerja menjadi semakin erat  

Definisi kepuasan kerja dari Susilo Martoyo yaitu ada beberapa bagian 

psikologiss yang menggambarkan emosi manusia ke profesi, manusia akan 

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

Definisi kepuasan kerja dari Handoko yaitu kondisi sifat yang menggembirakan 

atau bisa tidak menggembirakan dimana pada para pekerja memperhatikan profesi 

merekaa. Kepuasann kerja menggambarkan emosi manusia ke profesi Handoko 

(2011) definisi kepuasan profesi dari Luthanss yaitu hasil dari cara pandang 

karyawan atau pekerja tentang seberapa bagus pekerjaaannya mereka 

mempersembahkan sesuatu yang taksiran penting Luthans (2016). 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 (2018) Definisi kepuasan kerja dari 

Setiawan dan Ghozali yaitu situasi senang atau secara garis besar lagi ketika ada 

merasakan sifat positif itu berawal dari penilaian manusia atas profesinya atau 

pengalaman kerjanya. Setiawann dan Ghozali (2016) 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 selesai menggambarkan pencerminan sifat manusia ke profesinya. 

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

suasana sekitarnya T. Hanii Handoko (2010)  
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2.3 Hubungan Antar varibel 

2.3.1  Pengaruh Psychological Empowerment terhadap Job Satisfaction 

Pemberdayaan psikologis di artikan sebagai "motivasi tugas intrinsik yang 

mencerminkan rasa pengendalian diri dalam kaitannya dengan pekerjaan 

seseorang dan keterlibatan aktif dengan peran kerja seseorang" (dalam "Anteseden 

dan Konsekuensi Psikologis dan Pemberdayaan Tim dalam Organisasi: A Meta-

Analytic Review, Seibert, et al., (2011) di bawah Ikhtisar Teoritis. Sejak tahun 

1980-an, minat yang meningkat dalam pemberdayaan telah terlihat di berbagai 

bidang subjek dalam psikologi dan manajemen, termasuk motivasi, kinerja tugas, 

kepemimpinan, proses kelompok, pengambilan keputusan, dan desain organisasi, 

karena pemberdayaan dapat meningkatkan kinerja karyawan, kesejahteraan , dan 

sikap positif individu, tim, dan organisasi. Pemberdayaan psikologis terdiri dari 

empat kognisi: makna, penentuan nasib sendiri, kompetensi, dan dampak. Secara 

khusus, “makna mengacu pada keselarasan antara peran kerja seseorang dan 

keyakinan, nilai, dan standar seseorang. Penentuan nasib sendiri adalah rasa 

otonomi atau kontrol seseorang terkait inisiasi atau pengaturan tindakan seseorang. 

Kompetensi mengacu pada keyakinan pada kemampuan seseorang untuk berhasil 

melakukan aktivitas kerja. Dampak adalah keyakinan bahwa seseorang dapat 

membuat perbedaan dalam proses manajerial; yang dapat mempengaruhi hasil 

operasional di unit kerja (Seibert, et al., 2011) 

 Empat dimensi digambarkan sebagai independen dan berbeda namun 

saling terkait dan saling memperkuat, kualitas yang menangkap keadaan dinamis 
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atau orientasi aktif terhadap pekerjaan. Pemberdayaan psikologis dapat bervariasi 

dengan struktur organisasi, karakteristik individu dan tim, desain kerja, 

kepemimpinan, dan dukungan organisasi. Sampai saat ini, pemberdayaan telah 

didiskusikan dari perspektif motivasi dan struktural, dan konstruksinya telah 

dioperasionalkan dengan menyelidiki faktor-faktor yang mengarah pada perasaan 

pemberdayaan karyawan. Studi juga telah mengeksplorasi konsekuensi yang 

terkait dengan angkatan kerja yang diberdayakan. Namun, sejumlah pertanyaan 

penting tetap tidak terjawab; oleh karena itu, penting untuk mengembangkan 

pemahaman yang lebih lengkap tentang sifat pemberdayaan, faktor-faktor yang 

menyebabkan perasaan karyawan tentang pemberdayaan, dan konsekuensi yang 

terkait dengan angkatan kerja yang diberdayakan.  

2.3.2  Pengaruh Participative Decision Making terhadap Job Satisfaction 

 Pengambilan keputusan sebagai keputusan berbagi membuat dengan orang 

lain untuk meraih target perusahaan. Dukungan dalam literature mengklaim 

bahwa partisipasi dalam pengambilan keputusan menaikan motivasi, pekerjaan, 

karyawan kepuasan dan komitmen organisasi (Pearson dan Duffy, 2011) dan 

Kappelman dan Prybutok (2013) mengaitkan hasil ini dengan pemberdayaan. 

Meski kurang konklusif bukti bahwa partisipasi dalam pengambilan keputusan 

meningkatkan kinerja pekerjaan, positif korelasi antara kepuasan kerja, komitmen 

dan PDM menyarankan suatu tautan Tjosvold, (2009) Ini berdasarkan pada 

premis bahwa karyawan yang dapat mempengaruhi keputusan yang pengaruh 

pada mereka lebih memungkinkan menilai hasil kerja tersebut, yang pada 

gilirannya memperkuat kepuasan (Black and Gregersen, 2017). Kepuasan 
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terbanyak dating dengan pengaruh tingkat tinggi, seperti yang terjadi ketika 

pekerja terlibat dalam membangun cara proses perencanaan dan evaluasi  

2.3.3  Pengaruh Employee Empowerment terhadap Job Satisfaction 

Perilaku karyawan yang mencerminkan pemberdayaan telah diabaikan 

meskipun mereka kepentingan praktis. Agaknya, pemberdayaan tidak hanya 

diimplementasikan untuk berubah kognisi karyawan, tetapi juga untuk 

menumbuhkan perilaku aktif yang bisa berdampak pada hasil organisasi adalah 

instrumen berbasis perilaku spesifik untuk menilai pemberdayaan individu. Di 

bahwa studi hormat, Boudrias dan Savoie (2016) telah memberikan kerangka 

konseptual dan instrumen baru untuk menilai BE. Berdasarkan tinjauan literatur 

pemberdayaan Conger dan Kanungo, (2018) dan wawancara 20 manajer dari 

berbagai organisasi, studi mereka menunjukkan yang memberdayakan karyawan 

secara sadar memikul tanggung jawab yang berkaitan dengan pekerjaan mereka 

dan secara proaktif memulai perubahan di lingkungan kerja mereka. Dalam 

penelitian mereka, BE didefinisikan sebagai perilaku yang relatif ditentukan 

sendiri yang berniat untuk mengamankan efektivitas kerja  

2.4.  Model penelitian dan perumusan hiptotesis 

 Dari rangkain dan ringkasan pengkajian riset sebelumnnya pada di atas, 

maka penulis mengembangkann sebuah akar model penelitian yang berkaitann ke 

pengaruh variabel participative decision making, psychological empowerment, 

dan Employee empowerment terhadap Job satisfaction pada karyawan Kentucky 

Fried Chicken di Batam sebagai berikut 
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Gambar 2.20 Analisa Pengaruh Participative  Decision Making, Psychological 

Empowerment dan Employee Empowerment terhadap Kepuasaan Kerja pada 

Kentucky Fried Chicken di Kota Batam 

Berdasarkan penjabaran dan kerangka model di atas maka dari itu hiptotesis untuk 

riset ini di rumuskan sebagai berikut: 

H1:  Terdapat pengaruh signifikan antara Participative Decision Making 

terhadap Job satisfaction 

H2: Terdapat pengaruh signifikan antara Employee Empowerment terhadap       

Job satisfaction 

H3:  Terdapat pengaruh signifikan antara Psychological Empowerment 

terhadap Job satisfaction 

Participative 

Decision Making 

 

Employee 

Empowerment 

 

Psychological 

Empowerment 

 

Job Satisfaction 
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