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BAB II 

KERANGKA TEORESTIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Metode Penelitian Terdahulu 

 

Mahmood & Akhtar et al., (2019) melakukan penelitian mengenai 

hubungan Job Stability, Salary, dan Job Enrichment terhadap Job Satisfaction dan 

Employee Commitment. Penilitian ini menganalisis tiga praktik SDM spesifik 

dengan sampel 263 karyawan di industri perbankan Pakistan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model penelitian pengaruh Job Stability, Salary dan Job Enrichment 

terhadap Job Satisfaction dan Employee Commitment. Sumber: Mahmood et al., 

(2019) 

Gholam et al., (2019) melakukan penelitian ini bertujuan untuk 

menyelidiki pengaruh penggunaan sosial anggota jejaring terhadap situs jejaring 

sosial (SNS) terhadap suara destruktif karyawan secara langsung. 240 karyawan 

Perusahaan Teknologi Asia telah berpartisipasi dalam penelitian ini. Untuk 

menguji hipotesis, para peneliti telah menggunakan metode partial least square 

(PLS). Hasil penilitian Penggunaan sosial anggota organisasi terhadap SNS 

memiliki efek positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja mereka. 
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Gambar 2.2 Model penelitian pengaruh Social use of SNSs terhadap Job 

Satisfaction, Affective commitment, Destructive voice. Sumber: Gholam et al., 

(2019) 

 Ahmed et al. (2017) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh 

Intrinsic motivation factors dan Extrinsic motivation factors terhadap Job 

satisfaction. Data dianalisis menggunakan Partial Least Squares untuk 

memahami hubungan antara berbagai dimensi kepuasan kerja. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Model penelitian pengaruh Intrinsic motivation factors, Extrinsic 

motivation factors, Personal Characteristics, Job Characteristics terhadap Job 

Satisfaction dan Turnover intent. Sumber: Ahmed et al., (2017) 
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 Kersebohm et al., (2017) melakukan penelitian untuk mengidentifikasi 

faktor-faktor kunci yang terkait dengan Work Satisfaction dan kepuasan hidup di 

antara praktisi dokter hewan di Jerman. Penelitian ini menggunakan survei cross-

sectional berbasis Kuisioner. Peserta Ada 2549 responden, di antaranya 1930 

memenuhi kriteria inklusi untuk analisis lebih lanjut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Model penelitian pengaruh Satisfaction with Supervissor, Satisfaction 

with Income, Satisfaction with colleeagues, Satisfaction with professional 

development dan Satisfaction with professional development terhadap Job 

Satisfaction. Sumber: Kersebohm et al., (2017). 

 Azhar Rasool et al., (2017)  melakukan penelitian mengenai beberapa 

faktor yang mempengaruhi Intrinsic Rewards, Extrinsic Rewards, dan Job 

Motivation terhadap Job Satisfaction. Penelitian ini mencoba untuk menguji 

apakah faktor-faktor demografis seperti perbedaan usia pada sikap dampak expact 

dalam kaitannya dengan Intrinsic Rewards, Extrinsic Rewards, Job Motivation  
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dan Job Satisfaction di tempat kerja. Untuk studi ini, proses empiris telah diadopsi 

dan dipilih secara acak 223 ekspatriat dari seluruh Cina dengan berbagai wilayah 

kebangsaan. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Intrinsic Rewards 

dan Extrinsic Rewards berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Job 

Satisfaction.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Model penelitian pengaruh Intrinsic Rewards, Extrinsic Rewards, dan 

Job Motivation terhadap Job Satisfaction. Sumber: Rasool et al., (2017) 

 Abdullah dan Akhar (2016) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengidentifikasi apakah ada hubungan antara Organizational Citizenship 

Behavior (OCB) dan Kepuasan Kerja (JS) guru karena perilaku diskresi memiliki 

dampak signifikan pada kinerja, namun tidak dipertimbangkan dalam evaluasi. 

peserta berasal dari Komisi Pendidikan Tinggi (HEC) yang diakui universitas 

negeri dan sektor swasta di Lahore, Pakistan. Setelah pembersihan data, analisis 

statistik diterapkan pada data dari 232 kuesioner, menggunakan SPSS. Korelasi 

antara faktor-faktor perilaku kewargaan organisasional (altruisme, kesopanan, 

sportivitas, kesadaran, dan kebajikan sipil) dan kepuasan kerja ditemukan cukup 

signifikan positif. 
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Gambar 2.6 Model penelitian pengaruh Altruism Conscientiousness, Courtesy, 

Civil Virtue, dan Civil Virtue terhadap Job Satisfaction dan di mediasi oleh 

Organizational Citizenship Behaviour. Sumber: Abdullah dan Akhar (2016)  

 Ajmal et al., (2015) melakukan penelitian untuk mengukur pangaruh 

Intrinsic Rewards dan Extrinsic Rewards terhadap Job Satisfaction serta peran 

mediasi Perceived Organizational Support. Data dikumpulkan dari sektor 

perbankan Faisalabad, Pakistan.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Model penelitian pengaruh Intrinsic, Extrinsic Reward, Perceived 

Organizational Support dan  terhadap Job satisfaction, sumber: Ajmal et al., 

(2015). 

 Simons dan Sofiya (2015) penelitian ini bertujuan untuk mengatasi 

kesenjangan dalam pengetahuan ini dengan memeriksa faktor individu, 
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interpersonal, dan desain pekerjaan yang mempengaruhi kepuasan kerja pekerja 

sosial gerontologis di Ontario. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Model penelitian pengaruh Supervisory Support, dan Coworker 

Support dan Client Acuity terhadap Job Satisfaction. Sumber: Simons dan Sofiya  

(2015) 

 Muhammad dan Maqbool (2015) bertujuan untuk memastikan dampak 

extrinsic rewards pada job satisfaction dengan peran mediasi feeling of fairness 

dan work life balance karyawan sektor perbankan Pakistan Karachi. Data 

dikumpulkan melalui metode kuesioner, untuk mengumpulkan data primer 135 

kuesioner didistribusikan di berbagai bank di Karachi Pakistan dan 105 kuesioner 

yang dapat digunakan diisi dan dikembalikan.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Model penelitian pengaruh Extrinsic Rewards, Feeling of Fairness, 

dan Work Llife Balance terhadap Job Satisfaction, sumber: Muhammad dan 

Maqbool (2015) 
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 Masum et al., (2015) bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang 

berpengaruh yang berkontribusi pada peningkatan atau pengurangan kepuasan 

kerja akademisi di antara universitas swasta di Bangladesh dengan referensi 

khusus ke Dhaka, ibu kota Bangladesh. Sebanyak 346 responden dipertimbangkan 

dari sepuluh universitas swasta menggunakan non probability sampling. 

Kuesioner pra-tes dan tertutup menggunakan skala Likert tujuh poin digunakan 

untuk pengumpulan data.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Model penelitian pengaruh Compensation package, Career Growth, 

Supervisory Support, Working Condition, Team cohesion, Job security, Training 

& development dan Organization Culture & policy terhadap Job Satisfaction. 

Sumber: Masum et al., (2015) 

 Baloyi et al., (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh dari 

Performance Management system dan Supervisor Support terhadap Job 
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Satisfaction. Penelitian ini di lakukan di industri petrokimia di Afrika Selatan 

Survei ini menerima 148 tanggapan dari anggota berbagai perusahaan di industri 

petrokimia. Dari 148 survei, 138 diselesaikan dengan benar; dengan demikian 

93,3 persen dari total survei yang dikumpulkan dapat digunakan untuk penelitian 

ini.   

 

 

 

 

Gambar 2.11 Model penelitian pengaruh Performance Management system dan 

Supervisor Support terhadap Job Satisfaction. Sumber: Baloyi et al., (2014) 

      James (2013) tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki sejauh 

mana kegiatan ikatan struktural, sosial, dan keuangan mempengaruhi kepuasan 

kerja dan retensi perawat. model diuji melalui survei terhadap 200 perawat dari 

tiga institusi perawatan kesehatan AS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Model penelitian pengaruh Structural Bonds, Social Bonds, dan 

Financial Bonds terhadap Nurse Job Satisfaction and Loyality. Sumber: James 

(2013) 
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 Chin (2013) bertujuan untuk membahas hubungan antara Leisure 

Involvement, Leisure Benefit,  Quality of life dan Job Satisfaction di Kota Chiayi, 

Taiwan. Untuk subjek penelitian ada 650 kuesioner dibagikan. Hasil penelitian 

disimpulkan leisure tidak perpengaruh signifikan negative terhadap job 

satisfaction. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Model penelitian pengaruh Leisure Involvement, Leisure Benefit dan 

Quality of life terhadap Job Satisfaction behaviou. Sumber: Chin (2013) 

Lee et al., (2012) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki 

dimensi sosial sebagai faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja pekerja layanan 

dan hubungan antara kepuasan kerja dan efektifitas positif. Studi ini mensurvei 

450 pramugari dari maskapai global utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kepuasan kerja pramugari terdiri dari empat faktor utama: Job Itself (motivasi 

kerja, karakteristik pekerjaan, otoritas, dan tanggung jawab), Job Environment 

(kondisi kerja, pengawasan, dan rekan kerja), Organizational Characteristic 

(stabilitas upah dan pekerjaan, promosi, dan kebijakan organisasi), dan Social 

Dimension (prestise pekerjaan, reputasi organisasi, dan tanggung jawab sosial 

perusahaan). Hasil juga menunjukkan bahwa kepuasan kerja pramugari secara 

signifikan mempengaruhi efektivitas positif mereka. 
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Gambar 2.14 Model penelitian pengaruh Job Itself, Job Environment, 

Organizational Characteristic dan Social Dimension terhadap Job Satisfaction. 

Sumber: Lee et al., (2012) 

2.2 Definisi Variabel Dependen 

 Kepuasan kerja dapat didefinisikan sebagai "sejauh mana orang menyukai 

(kepuasan) atau tidak suka (ketidakpuasan) pekerjaan mereka".Karyawan yang 

puas cenderung meningkatkan upaya mereka, membantu rekan kerja, dan terlibat 

dalam perilaku untuk mendukung organisasi. Menurut Robbins (2015) disebutkan 

bahwa kepuasan kerja adalah suatu sikap umum terhadap pekerjaan seseorang 

sebagai perbedaan antara banyaknya ganjaran yang diterima pekerja dengan 

banyaknya ganjaran yang diyakini seharusnya diterima. Kepuasan kerja 

merupakan hal penting yang dimiliki individu di dalam bekerja. Setiap individu 

pekerja memiliki karakteristik yang berbeda – beda maka tingkat kepuasan 

kerjanya pun berbeda – beda pula tinggi rendahya kepuasan kerja tersebut dapat 

memberikan dampak yang tidak sama. Menurut Lawler (dalam buku Robbins, 

2015:180), ukuran kepuasan sangat didasarkan atas kenyataan yang dihadapi dan 
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diterima sebagai kompensasi usaha dan tenaga yang diberikan. Kepuasan kerja 

tergantung kesesuaian atau keseimbangan antara yang diharapkan dengan 

kenyataan.  

Priansa (2014) kepuasan kerja merupakan perasaan pegawai terhadap 

pekerjaannya, apakah senang atau suka atau tidak senang atau tidak suka sebagai 

hasil interaksi pegawai dengan lingkungan pekerjaannya atau sebagai presepsi 

sikap mental, juga sebagai hasil penilaian pegawai terhadap pekerjaannya. 

Perasaan pegawai terhadap pekerjaannya mencerminkan sikap dan perilakunya 

dalam bekerja. Karyawan yang merasa puas atas pekerjaannya dengan senang hati 

melakukan pekerjaannya dan berupaya untuk terus menerus meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan mereka, sebaliknya karyawan yang merasa tidak 

puas dengan pekerjaannya cenderung melihat pekerjaan sebagai hal yang 

menjenuhkan dan membosankan, sehingga mereka akan melakukan pekerjaannya 

dengan terpaksa dan asal-asalan. 

2.3 Hubungan Antar Variabel  

2.3.1 Pengaruh Intrinsic terhadap Job Satisfaction 

 Pada nilai-nilai intrinsik, pekerjaan yang menarik dan menantang, 

memberikan variasi dan tanggung jawab, dan memungkinkan karyawan untuk 

melihat hasil pekerjaan mereka ditandai sebagai memotivasi secara intrinsic 

Maloni (2017). Keyakinan bahwa pekerjaan yang bermakna mempengaruhi hasil 

kerja seperti kepuasan kerja. Selain itu, Anandhi dan Perumal (2013), Goffnett et 

al. (2012), dan Maloni et al. (2017) menjaga pentingnya lingkungan kerja yang 

menantang yang ditandai dengan variasi tugas yang tinggi untuk pekerjaan rantai 
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pasokan.. Hubungan Intrinsic terhadap job satisfaction yang menunjukkan adanya 

hubungan yang signifikan antara kedua variabel yaitu terdapat didalam penelitian 

Azhar Rasool et al., (2017), Ajmal et al., (2015), Westover (2016), Ahmed et al. 

(2017), Muhammad dan Maqbool (2015) juga menunjukkan hasil yang sama. 

2.3.2 Pengaruh Extrinsic terhadap Job Satisfaction 

 Selanjutnya, gagasan gaji, promosi, dan status sebagai imbalan ekstrinsik 

untuk pekerjaan  Artinya, karyawan dirangsang oleh imbalan nyata yang diterima 

sebagai imbalan pekerjaan selesai. Meskipun ditekankan dalam teori organisasi 

modern, nilai-nilai ekstrinsik masih memainkan peran penting Maloni et al. 

(2017). Literatur rantai pasokan yang ada setuju, menunjukkan bahwa upah terus 

menjadi pendorong utama kepuasan (Anandhi dan Perumal 2013; Rasool et al., 

(2017), Ajmal et al., (2015), Westover (2016), Ahmed et al. (2017), Muhammad 

dan Maqbool (2015) dan mengungkapkan pentingnya penghargaan ekstrinsik ke 

lapangan (Maloni et al. 2016). Hubungan Extrinsic terhadap job satisfaction 

menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kedua variabel. 

2.3.3 Pengaruh Supervisory terhadap Job Satisfaction 

Meneliti nilai-nilai pengawasan, Maloni et al., (2017) menekankan 

pentingnya feedback relatif terhadap kepuasan kerja sebagai instruksi nilai 

karyawan, bimbingan, dan dukungan dari pengawas. Kebutuhan untuk menerima 

feedback juga merupakan komponen motivasi dan termasuk dalam teori yang 

paling membutuhkan Maloni et al. (2017). Feedback pengawasan karenanya harus 

secara positif terkait dengan sikap karyawan. Memang literatur mendukung 

pentingnya pengawasan (Anandhi dan Perumal 2013; Baloyi et al., (2014), 

Masum et al., (2015), Kersebohm et al., (2017), Simons dan Sofiya (2015)), oleh 
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karena itu mempromosikan efek positif dari nilai-nilai pengawasan pada kepuasan 

kerja. 

2.3.4 Pengaruh Social terhadap Job Satisfaction 

Nilai-nilai sosial fokus pada kebutuhan individu untuk menjadi bagian 

atau terhubung dengan orang lain di atas dan di luar hubungan pengawasan. 

Kebutuhan untuk sosial atau terhubung juga merupakan komponen motivasi dan 

lagi-lagi dimasukkan dalam teori yang paling membutuhkan (Maloni et al. 2017). 

Interaksi sosial dengan kolega tetap penting karena jam kerja yang panjang. 

Goffnett et al. (2012) menggambarkan ini dalam literatur rantai pasokan sebagai 

bagian dari budaya organisasi. Hubungan Social terhadap job satisfaction yang 

menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kedua variabel yaitu 

terdapat didalam penelitian Gholam et al., (2019), Lee et al., (2012), dan James 

(2013) juga menunjukkan hasil yang sama. 

2.3.5 Pengaruh Altruistic terhadap Job Satisfaction 

Pekerjaan yang ditandai oleh nilai-nilai altruistik difokuskan pada 

membantu atau memberi manfaat kepada orang lain dan masyarakat melalui 

pekerjaan. Karyawan senang mengetahui bahwa pekerjaan mereka bermakna dan 

relevan. Para profesional di rantai pasokan secara langsung dan secara 

meyakinkan memengaruhi masyarakat dengan aliran material dan barang jadi 

global yang tepat waktu. Oleh karena itu, relevansi rantai pasokan dapat dikaitkan 

dengan melayani pelanggan (Goffnett et al. 2012) serta logistik kemanusiaan 

untuk bencana global. Hubungan antar dua variabel ini Abdullah dan Akhar 

(2016) mengungkapkan bahwa Altruistic cukup berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Job satisfaction. 
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2.3.6 Pengaruh Leisure terhadap Job Satisfaction 

Mengenai nilai-nilai leisure, minggu kerja yang khas untuk karyawan 

penuh waktu AS yang digaji adalah empat puluh sembilan jam dengan 25 persen 

dari karyawan ini melaporkan 60 jam atau lebih (Gallup 2014). Dampak yang 

dihasilkan dari jam kerja yang panjang pada pemadaman kebakaran 

didokumentasikan dengan baik seperti halnya kerugian yang diakibatkan 

meningkatnya absensi, biaya asuransi yang lebih tinggi, dan penurunan 

produktivitas (Maloni et al., 2017). Penelitian juga menunjukkan bahwa dukungan 

organisasi waktu dengan keluarga sangat terkait dengan komitmen karyawan yang 

lebih besar. Faktor-faktor seperti jam kerja dan beban kerja telah diidentifikasi 

sebagai faktor penting dalam rantai pasokan mengingat arus barang global setiap 

saat (Goffnett et al., 2012). Hubungan antar dua variabel ini Chin (2013) 

menemukan Leisure tidak berpengaruh signifikan terhadap Job satisfaction. 

2.3.6 Pengaruh Stability terhadap Job Satisfaction 

Terlepas dari persepsi saat ini tentang penurunan loyalitas owner dan 

pensiun kerja, karyawan masih menghargai stabilitas pekerjaan Maloni et al., 

(2017). Setelah mengalami krisis keuangan global dalam beberapa dekade 

terakhir, banyak karyawan lebih suka pekerjaan yang stabil dengan gaji dan 

tunjangan yang konsisten. Goffnett et al., (2012), dan Maloni et al., (2016) 

membedakan pentingnya manfaat dan stabilitas di bidang rantai 

pasokan.Hubungan antar dua variabel ini Mahmood et al., (2019) mengungkapkan 

bahwa cukup berpengaruh positif dan signifikan terhadap Job satisfaction. 
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2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

 Model ini dibentuk dengan menggabungkan semua variabel-variabel yang 

saling mempengaruhi. Metode penelitian yang dibentuk oleh peneliti dapat dilihat 

pada gambar 2.15 dibawah ini:  

 

 

Gambar 2.15 Model penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi Job Satisfaction 

 pada karywan ekspedisi di Kota Batam, sumber: Maloni et al. (2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adapun hipotesis yang diajukan guna mencapai tujuan penelitian adalah: 

 

H1: Intrinsic berpengaruh signifikan positif terhadap Job satisfaction. 
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H2: Extrinsic berpengaruh signifikan positif terhadap Job satisfaction. 

H3: Supervisory berpengaruh signifikan positif terhadap Job satisfaction. 

H4: Social berpengaruh signifikan positif terhadap Job satisfaction. 

H5: Altruistic berpengaruh signifikan positif terhadap Job satisfaction. 

H6: Leisure berpengaruh signifikan positif terhadap Job satisfaction. 

H7: Stability berpengaruh signifikan positif terhadap Job satisfaction. 
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