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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1  Model-model Penelitian Terdahulu 

 Penulis mengambil referensi dari hasil penelitian terdahulu yang 

sebelumnya sudah pernah diteliti untuk penelitian oleh peneliti lain. Hasil 

penelitian tersebut tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai variabel 

keterikatan dan kepuasan kerja. Adapun berikut ini adalah model-model penelitian 

terdahulu yang mendukung model penelitian dari variabel dependen kepuasan 

kerja dan keterikatan karyawan yaitu : Lingkungan kerja terhadap Kepuasan kerja 

(Kumari et al,. 2019), Kompensasi dan Keuntungan terhadap Keterikatan 

karyawan (Indriyani, 2017), Reward dan Recognation terhadap Job Satisfaction 

(Mesepy, 2016), Organizational Commitment  and Work motivation on Job 

Satisfaction (Sohail, 2014), Performance appraisal on Job Satisfaction (Wahjono, 

2016), Organizational Trust and Job Satisfaction (Gucer dan Demirdag, 2014), 

Training and Development and Communication on Employee Engagement 

(Siddiqui dan Sahar, 2019), dan yang terakhir ada variabel Organizational Culture 

terhadap Job Satisfaction (Mahmood, 2015).  

Hassan dan Ahmed (2011) menyebutkan bahwa pemimpin yang memiliki 

gaya otentik menunjukkan tingkat tanggung jawab yang tinggi, memiliki tujuan 

yang jelas dan berkomitmen terhadap nilai-nilai didalam perusahaan dan 

hubungan mereka. Penelitian ini meneliti seberapa otentik pemimpin 

berkontribusi untuk mendapatkan kepercayaan bawahan terhadap kepemimpinan 

pimpinan tersebut. Sampel dari 395 karyawan di tentukan secara random dari 

beberapa bank lokal yang berjalan di Malaysia. Penelitian ini juga menunjukkan
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leadership authenticity berpengaruh terhadap employee work engagement melalui 

interpersonal trust sebagai mediator. 

 

 

 

Gambar 2.1 Model penelitian Pengaruh kepemimpinan otentik terhadap 

keterlibatan karyawan dengan kepercayaan pribadi sebagai mediasi, Sumber : 

Hassan dan Ahmed (2011) 

Peneliti Kim (2014) memiliki dua tujuan utama yaitu untuk mengamati 

peran dan apa pengaruhnya kepemimpinan otentik dalam sebuah organisasi, dan 

untuk menggambarkan keterkaitan potensial dengan self-efficacy, kepercayaan 

interpersonal, keterlibatan kerja, dan kinerja. Juga, penelitian ini dimaksudkan 

untuk memvalidasi ukuran lima variabel ini dalam konteks Korea pada tingkat 

karyawan. Dalam penelitian ini meneliti variabel Authentic Leadership dengan 

variabel role based performance yang di mediasi oleh variabel work engagement. 
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Gambar 2.2 Model penelitian dari pengaruh kepemimpinan asli terhadap sikap 

karyawan, perilaku, dan kinerja, Sumber : Kim (2014) 

Tujuan utama penelitian dari (Peter, 2016) ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana perilaku kepemimpinan yang autentik mempengaruhi keterlibatan 

karyawan (Luthans dan Avolio, 2003) dan etika budaya (Brown dan Trevino, 

2006) di organisasi Nigeria. Data survei dikumpulkan dari 457 responden di tiga 

organisasi Nigeria. Hasil penelitian menperlihatkan  jika kepemimpinan otentik 

memiliki dampak positif secara statistik pada keterlibatan karyawan. 
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Gambar 2.3 The impact of authentic leadership behavior on employee 

engagement and organizational ethical culture in nigeria, Sumber : Peter (2016) 

 Proyek penelitian dari Lux (2012) ini adalah untuk menguji pengaruh 

follower’s perception of Authentic Leadership terhadap followers’ job satisfaction 

yang di mediasi oleh authentic leader’s and followers ethnicties. Sampelnya 

merupakan orang dewasa Selandia Baru. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Model Hubungan Follower’s Perceptions of Authentic Leadership 

and Their Job Satisfaction: Impact of Ethnicit, Sumber :  Lux (2012) 

Dalam penelitian Darvish dan Rezaei (2011) mengeksplorasi dampak 

otentik dari kepemimpinan dan elemen-elemennya pada kepuasaan kerja 

karyawan. Ada  80 kuesioner diisi oleh karyawan dan dianalisis dengan perangkat 

lunak SPSS 18.0. 
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Gambar 2.5 Model hubungan The Impact of Authentic Leadership on Job 

Satisfaction and Team Commitment, Sumber : Darvish dan Rezaei (2011). 

Tujuan penelitian Roux (2010) menyelidiki hubungan masing-masing 

antara konstruksi psikologis organisasi yang positif, yaitu kepemimpinan otentik, 

optimisme, self-efficacy dan pengaruh variabel-variabel ini terhadap keterlibatan 

kerja.  

 

 

 

 

  

Gambar 2.6 Model The Relationship Between Authentic Leadership, Optimism, 

Self-Efficacy and Work Engagement, Sumber : Roux (2010). 
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Tujuan penelitian dari Anitha (2014) adalah mengidentifikasi pengaruh-

pengaruh keterikatan karyawan dan prediktabilitas pada karyawan mulai dari 

tingkat manajer  skala menengah dan skala kecil di suatu organisasi. Ada beberapa 

variabel yaitu  kepemimpinan, tim, lingkungan pekerjaan, rekan di tempat kerja, 

pelatihan  karyawan serta pengembangan karir seorang karyawan, kompensasi 

dari perusahaan, kebijakan di suatu organisasi, kesejahteraan di perusahaan dan 

variabel keterikatan karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Determinants of Employee Engagement and Their Impact on 

Employee Performance, Sumber : Anitha (2014) 

Beer dan Stander (2015) melakukan penelitian untuk menentukan apakah 

gaya kepemimpinan (authentic leadership) dapat memprediksi optimisme, 

kepercayaan pada organisasi dan keterlibatan kerja di rumah sakit umum dan 
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klinik di Gauteng untuk menentukan apakah optimisme dan kepercayaan pada 

organisasi dapat memediasi hubungan antara authentic leadership dan keterlibatan 

kerja. Sampel praktis berjumlah 633 karyawan kesehatan masyarakat dari 

berbagai fungsi di 27 rumah sakit umum dan klinik provinsi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Model peneliti Authentic leadership as a source of optimism,trust in 

the organisation and work engagement, Sumber : Beer dan Stander (2015). 

Tujuan penelitian Rahimnia dan Sharifirad (2015) untuk mengetahui 

hubungan kepemimpinan autentik dengan ketiga dimensi kesejahteraan  karyawan 

(kepuasan kerja, stres kerja, dan gejala stres). Data diperoleh dari sampel lapangan 

dari 212 penyedia layanan kesehatan dengan kontak pasien di lima rumah sakit di 

Timur Laut Iran. 
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Gambar 2.9  Model peneliti Authentic Leadership and Employee Well-Being: The 

Mediating Role of Attachment Insecurity, Sumber: Rahimnia dan Sharifirad 

(2015) 

Artikel penelitian Yadav dan Dixit (2017) ini bermaksud mengeksplorasi 

dampak kepemimpinan otentik pada kualitas hidup yang terkait dengan pekerjaan 

karyawan (WRQoL) dimana terdapat enam dimensi karyawan. Studi ini telah 

dilakukan pada pemimpin tim dan anggota tim mereka di beberapa organisasi TI 

yang berlokasi di Delhi-NCR. Total sampel untuk penelitian ini mencakup 45 

pemimpin tim serta 122 anggota tim. Analisis data multi-level telah dilakukan 

dengan menggunakan Hierarchical Linear Modeling (HLM). 
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Gambar 2.10 Model penelitian Authentic Leadership and Employees’ Work-relate 

Quality of Life, Sumber : Yadav dan Dixit (2017). 

 Kermansaravi et al., (2014) pengujian ini untuk mengetahui apakah 

kualitas kehidupan kerja dan kepuasan kerja anggota fakultas Universitas Ilmu 

Kedokteran Zahedan berpengaruh signifikan. Dalam studi deskriptif-analitik ini, 

202 anggota fakultas Universitas Ilmu Kedokteran Zahedan dimasukkan dalam 

penelitian melalui sensus dan dijadikan sampel. 

 

 

Gambar 2.11 Model penelitian The Relationship Between Quality of Work Life 

and Job Satisfaction, Sumber: Kermansaravi et al., (2014).

Authentic 

Leadership 

Work Relate 

Quality of Life 

Working 

Conditions 

Home-Work 

Interface 

Stress at Work 

Control at 

Work 

General     

Well-being 

Job&Career 

Satisfaction 

Quality of   

Work Life 

Job  

Satisfaction 

Mayrani Wulandini. Pengaruh Kepemimpinan Otentik Terhadap Kepuasan Kerja dan Keterikatan Karyawan 
dengan Kualitas Kehidupan Kerja Sebagai Mediasi pada Perusahaan di Batam, 2019 
UIB Repository©2019



19 
 

  Universitas Internasional Batam 

Penelitian dari Alqarni (2016) bertujuan mencari tahu hubungan kualitas 

kehidupan kerja fakultas di Universitas King Abdulaziz dengan keterlibatan kerja. 

Partisipan penelitian terdiri dari 299 anggota pengajar yang bekerja di berbagai 

perguruan tinggi KAU. 

 

 

Gambar 2.12 Model penelitian Quality of Work Life as a Predictor of Work 

Engagement, Sumber : Alqarni (2016) 

 Penelitian Tabassum (2012) bertujuan menyelidiki keterkaitan antara 

kualitas kehidupan kerja dan kepuasan kerja pada anggota fakultas di universitas 

swasta Bangladesh. Semua dimensi QWL berkorelasi positif dengan kepuasan 

kerja melalui survei kuantitatif pada 72 anggota fakultas. Survei dilakukan 

berdasarkan kuesioner terstruktur yang dirancang dengan 5-point skala Likert. 

Sampel mencakup 11 universitas swasta di Bangladesh. 

 

  

Gambar 2.13 Model penelitian Interrelations between Quality of Work Life 

Dimensions and Job Satisfaction, Sumber : Tabassum (2012) 

 Dalam penelitian ini, Mohammadi dan Shahrabi (2013) menyajikan 

penyelidikan empiris untuk mempelajari efek dari quality of work life pada job 

satisfaction di sebuah organisasi. Hasil survei telah mengkonfirmasi beberapa 

hubungan positif terkait antara kualitas kehidupan kerja dengan kepuasan kerja di 

organisasi tersebut. 
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Gambar 2.14 Model penelitian A study on relationship between quality of work 

life and job satisfaction, Sumber : Mohammadi dan Shahrabi (2013) 

Penelitian dari Adi, Aju dan Ayu (2018) bertujuan menganalisa 

pengaruhnya dari kualitas kehidupan kerja dan motivasi terhadap keterikatan 

karyawan dan kepuasan karyawan. Penelitian penjelasan dengan pendekatan 

kuantitatif dilakukan pada universitas swasta di Malang dengan 74 responden. 

Penelitian ini menggunakan Path Analysis untuk memeriksa data penelitian. 
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Gambar 2.15 Model penelitian The Effect of Quality of Work-Life and Motivation 

on Employee Engagement with Job Satisfaction as an Intervening Variable, 

Sumber : Adi, Aju dan Ayu (2018). 

Penetian Bamford, Wong, dan Laschinger (2013) menguji hubungan 

antara persepsi perawat kepada atasannya tentang kepemimpinan otentik, faktor-

faktor kehidupan kerja dan keterikatan kerja di rumah sakit perawatan akut 

Ontario. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 280. 

 

 

Gambar 2.16  Model Penelitian The influence of authentic leadership and areas 

of worklife on work engagement of registered nurses, Sumber : Bamford, Wong, 

dan Laschinger (2013). 

2.2 Definisi Variabel Dependen  

2.2.1  Kepuasan Kerja (Job Satisfaction) 

Menurut Badriyah (2015) job satisfaction adalah perasaan atau sikap 

seseorang (karyawan) kepada aspek-aspek yang menyenangkan maupun 

sebaliknya mengenai pekerjaan mereka. Perasaan senang ini menandai bahwa 

seorang karyawan merasa puas terhadap pekerjaannya. Kepuasan dinilai dari 

beberapa faktor diantaranya karyawan mendapatkan prestasi dalam pekerjaannya, 

di akui, adanya peluang untuk jenjang karir dan kesempatan untuk 

mengembangkan diri. Rasa puas yang di miliki karyawan tentunya dapat 

memotivasi karyawan untuk melakukan hal baik terhadap perusahaan. 

Sebaliknya, ketidakpuasan terjadi karena kondisi kerja yang tidak aman, gaji yang 
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tidak seusai, keamanan di tempat kerja yang kurang baik, serta tidak adanya 

kualitas dari pekerjaan itu sendiri. 

Robbins (2015) menyebutkan (KK) adalah sikap yang umum dilakukan 

seorang karyawan kepada pekerjaannya sebagai perbedaan antara bagusnya hasil 

yang diterima atau sedikitnya hasil yang diterima. Kepuasan kerja (JS)  

merupakan suatu hal yang harus dirasakan dan dimiliki setiap individu dalam 

bekerja di suatu perusahaan. Masing-masing karyawan memiliki karakteristik dan 

sifat yang berbeda-beda, begitu juga dengan tingkat kepuasannya berbeda pula. 

Menurut Lawler (2015), ukuran dari kepuasan sangat didasari oleh kenyataan 

yang dihadapi.  

2.2.2  Keterikatan Karyawan (Employee Engagement) 

 Anggraini, Astuti dan Prasetya (2016) menketerikatan karyawan 

merupakan variabel yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi di dalam 

suatu organisasi perusahaan. Kruse (2012) dalam Forbes menyebutkan bahwa 

employee engagement merupakan sebuah komitmen emosional yang dirasakan 

oleh karyawan di suatu organisasi saat bekerja. Employee engagement dapat 

menunjukkan pengaruhnya terhadap karyawan dengan pekerjaannya.  

Dapat di lihat dengan jelas, jika karyawan merasa terikat dan senang dengan 

pekerjaannya maka karyawan akan lebih banyak melibatkan diri serta banyak 

meluangkan waktunya untuk melakukan pekerjaannya. Karyawan yang 

terlibat dengan perusahaannya akan bersedia jika lembur, rajin dan tepat waktu 

datang bekerja, sebaliknya jika ada karyawan dengan keterikatan kerja yang 

rendah bisa di pastikan tidak betah bekerja. 

 

Mayrani Wulandini. Pengaruh Kepemimpinan Otentik Terhadap Kepuasan Kerja dan Keterikatan Karyawan 
dengan Kualitas Kehidupan Kerja Sebagai Mediasi pada Perusahaan di Batam, 2019 
UIB Repository©2019



23 

  Universitas Internasional  Batam 

 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Hubungan Antara Kepemimpinan Otentik  terhadap Kepuasan Kerja 

Bishop (2013)  menyebutkan jika kepemimpinan otentik memiliki arti lain 

dari gaya kepemimpinan. Kepemimpinan yang otentik membuat karyawan merasa 

senang karena atasan yang bersikap jujur dan asli. (Giallonardo et al., 2010) 

menyebutkan jika kepemimpinan otentik tinggi pada karyawan memiliki tingkat 

keterikatan kerja dan kepuasan kerja yang tinggi. Kepemimpinan  otentik 

dianggap memiliki keaslian pribadi yang memungkinkan bawahan untuk 

menggapai sasaran bersama (Clapp-Smith et al., 2009).  Pemimpin yang 

menunjukkan rasa peduli yang tulus kepada karyawannya dan mengingatkan 

pentingnya standar, etika serta moral dalam hubungan kerja, maka karyawan akan 

merasa berkontribusi dan puas (Walumbwa et al. 2010). Hasil penelitian dari 

(Lux, 2012), (Darvish dan Razaei, 2011), (Rahimnia dan Sharifirad, 2015) 

memberitahukan bahwa kepemimpinan yang otentik secara signifikan 

menhasilkan dampak yang signifikan dengan kepuasan kerja. 

2.3.2 Hubungan Antara Kepemimpinan Otentik dan Keterikatan 

Karyawan 

 Bamford et al., (2013) mengemukakan bahwa semakin tingginya 

kepemimpinan yang otentik, semakin tinggi pula keterikatan kerja karyawan 

disebuah organisasi perusahaan. Hayuningtyas (2015) melakukan penelitian 

serupa dan hasilnya menunjukan bahwa tidak ada hubungan positif diantara gaya 

kepemiminan otentik dengan keterikatan kerja karyawan. Hubungan antara 

kepemimpinan otentik dengan keterikatan kayawan didukung juga dari penelitian 

terdahulu (Hassan dan Ahmed, 2011), (Kim, 2014), (Peter, 2016), (Roux, 2010), 
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(J, 2014), dan (Beer dan Stander, 2015)  dimana jika pemimpin menunjukkan sifat 

aslinya, bertindak dengan nilai dan aturan yang ada maka karyawan berkontribusi  

pada employee engagement dan hasil penelitian dari peneliti tersebut 

menunjukkan bahwa ada pengaruh antara kepemimpinan autentik dengan 

keterikatan kerja. 

2.3.3 Hubungan Antara Kepemimpinan Otentik dan Kualitas Kehidupan 

Kerja 

 Pemimpin di sebuah organisasi menemukan cara mengatasi kebosanan 

karyawan yang menyangkut masalah kualitas karyawan di sebuah perusahaan. 

Cara tersebut dinamakan sebagai quality of work life (Wibowo, 2009). Eid et al,. 

(2012) menjelaskan jika kepemimpinan autentik dapat menghasilkan lingkungan 

pekerjaan yang  berkualitas,sehat, nyaman dan aman dalam suatu organisasi 

secara optimal. Hasil penelitian terdahulu dari (Yadav dan Dixit, 2017) dan 

(Bamford, Wong, dan Laschinger, 2013) mendukung statement jika 

kepemimpinan autentik memiliki pengaruh dengan kualitas kehidupan kerja. 

2.3.4 Hubungan antara Kepemimpinan Otentik terhadap Kepuasan Kerja 

yang di Mediasi oleh Kualitas Kehidupan Kerja  

 Kualitas kehidupan kerja ialah rencana dari sebuah organisasi untuk 

melakukan pengembangan karyawan dan memberikan kesempatan kepada 

karyawan untuk berpartisipasi lebih banyak dan melakukan sesuatu yang efektif 

dalam mencapai tujuan perusahaan. Disisi lain, kepuasan kerja juga sangat 

berkaitan bagi jalannya organisasi untuk meningkatkan efektifitas dengan 

membuat perilaku karyawan menjadi efektif dalam kerjanya (Sutrisno, 2009).  
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 Eid et al,. (2012) memberitahukan bahwa kepemimpinan yang autentik 

dapat menghasilkan suatu lingkungan kerja berkualitas. Dari terciptanya 

lingkungan kerja yang baik, maka hubungan antara pemimpin dan karyawan juga 

akan  semakin baik demi jalannya suatu organisasi. Hubungan baik ini membuat 

karyawan betah dan merasa di hargai oleh pemimpin, tentunya bisa berdampak 

pada rasa puas seorang karyawan jika bekerja di perusahaan tersebut. 

2.3.5 Hubungan antara Kepemimpinan Otentik terhadap Keterikatan 

Karyawan yang di Mediasi oleh Kualitas Kehidupan Kerja  

 Organisasi yang memiliki karyawan dengan hubungan yang tinggi bisa 

mempertahankan performa perusahaan yang dibuktikan dengan kontribusi yang 

besar di dalam suatu pekerjaan (Bakker dan Leiter, 2010). Pemimpin harus bisa 

membuat kualitas kehidupan kerja karyawan yang efektif dan baik sesuai dengan 

lingkungan perusahaan supaya karyawan dapat merasa betah dan merasa sangat 

nyaman bekerja diperusahaan tersebut. 

 2.3.6 Hubungan antara Kualitas Kehidupan Kerja terhadap Kepuasan 

Kerja 

 Kualitas kehidupan kerja yang berkualitas penting dan berguna bagi suatu 

organisasi. QWL adalah program komprehensif departemen guna meningkatkan 

kepuasan karyawan, memperkuat sistem pembelajaran di tempat kerja dan dapat 

membantu karyawan mengelola jika suatu perubahan terjadi dengan perubahaan 

lebih baik (Saraji dan Dargahi 2012). Rohman (2012), telah membuktikan bahwa 

ada pengaruh positive antara kualitas kehidupan kerja dan kepuasan kerja. 

Dibuktikan dengan jika tingginya quality of worklife seorang karyawan, maka 

semakin tinggi tingkat kepuasan kerjanya di suatu perusahaan. 
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Nekouei et al,.(2014) juga melakukan research antara kualitas kehidupan 

kerja dan kepuasan kerja pada pegawai di suatu organisasi pemerintahan Iran. 

Hasil dari penelitiannya mengungkapkan ada hubungan berpengaruh signifikan 

antara kualitas kehidupan dan kepuasan kerja, dimana jika diterapkan di suatu 

perusahaan bisa menaikkan tingkat kepuasan kerja karyawan yang baik. Selain itu 

ada juga peneliti lain yang mendukung pengaruh antara kualiatas kehidupan kerja 

dengan kepuasan kerja karyawan antara lain (Mohammadi dan Shahrabi, 2013) 

dan (Adi, Aju, dan Ayu, 2018).  

2.3.7 Hubungan antara Kualitas Kehidupan Kerja dengan Keterikatan 

Karyawan 

 Quality of Work Life dapat menimbulkan rasa ingin tinggal dan bertahan 

didalam sebuah perusahaan. Bisa disimpulkan dan dilihat jika karyawan mampu 

menunjukkan rasa puas nya melewati sikap yang diberikan perusahaan kepada 

dirinya (Arifin, 2012). Perusahaan dapat memberikan pemenuhan kebutuhan 

pribadi mereka dan kehidupan pekerjaan dengan baik yang ada di dalam kualitas 

kehidupan kerja.  

Karyawan yang merasa terikat dengan perusahaannya mempunyai 

semangat yang tinggi, fleksibilitas, keinginan untuk memberikan kinerja terbaik, 

tetap tegar dalam menghadapi suatu kesulitan (vigor), sangat terlibat dengan  

pekerjaannya, memiliki antusias dan tertantang pada pekerjaannya (dedication), 

fokus dan merasa sangat senang dengan pekerjaannya (absorption). Penelitian 

dari (Alqarni, 2016), (Tabassum, 2012), dan (Bamford, Wong, dan Laschinger, 

2013). 
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2.4  Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis  

 Model dari penelitian ini sudah dimodifikasi dari referensi jurnal utama 

penelitian dari (Khan et al., 2017) yang hanya meneliti hubungan antara 

kepemimpinan otentik dengan keterikatan karyawan dan kepuasan kerja. Penulis 

menambahkan variabel mediasi kedalam penelitian ini dari penelitian (Yadav dan 

Dixit, 2017), (Bamford, Wong dan Laschinger, 2013) yang meneliti hubungan 

antara kepemimpinan autentik dengan kualitas kehidupan kerja. Selanjutnya 

penelitian dari (Alqarni, 2016) kualitas kehidupan kerja dengan keterikatan 

karyawan, (Tabassum, 2012) dengan model hubungan variabel kualitas kehidupan 

dan kepuasan kerja karyawan sebagai panutan untuk variabel tambahan 

mediasinya.  Pada model penelitian Gambar 2.7 dibawah, terdapat satu variabel 

independen yakni kepemimpinan otentik, satu mediasi yakni kualitas kehidupan 

kerja dan dua variabel dependen yakni kepuasan kerja dan keterikatan karyawan. 

Dalam penelitian yang akan penulis lakukan, terdapat sebanyak 170 kuesioner 

yang nantinya akan digunakan untuk menguji 7 hipotesis dari penelitian ini

 

 H1 

 H6 

 H2 H3 

 H4 

 H7 

         H5  

Kepemimpinan 

Otentik 

Kualitas 

Kehidupan Kerja 

Keterikatan  

Karyawan 

Kepuasan Kerja 
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Gambar 2.17 Pengaruh Kepemimpinan Otentik Terhadap Kepuasan Kerja dan 

Keterikatan Karyawan  dengan Kualitas Kehidupan Kerja sebagai Mediasi di Kota 

Batam, Sumber : Peneliti (2019). 

H1: Kepemimpinan Otentik berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja 

H2: Kepemimpinan Otentik berpengaruh terhadap Kualitas Kehidupan Kerja 

H3: Kualitas Kehidupan Kerja berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja 

H4: Kualitas Kehidupan Kerja berpengaruh terhadap Keterikatan Karyawan 

H5: Kepemimpinan Otentik berpengaruh terhadap Keterikatan Karyawan 

H6: Kepemimpinan Otentik berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja  dengan 

Kualitas Kehidupan Kerja sebagai Mediasi 

H7: Kepemimpinan Otentik berpengaruh terhadap Keterikatan Karyawan dengan 

Kualitas Kehidupan Kerja sebagai Mediasi 

Mayrani Wulandini. Pengaruh Kepemimpinan Otentik Terhadap Kepuasan Kerja dan Keterikatan Karyawan 
dengan Kualitas Kehidupan Kerja Sebagai Mediasi pada Perusahaan di Batam, 2019 
UIB Repository©2019


