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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Komponen penting dalam sebuah organisasi salah satunya adalah sumber daya 

manusia yang ada di dalam organisasi tersebut. Setiap organisasi harus memiliki 

sumber daya manusia yang mahir dalam bidangnya agar organisasi tersebut dapat 

mencapai tujuan yang telah dibuat. Manajemen sumber daya manusia adalah proses 

mengelola sumber daya manusia (pengetahuan, keterampilan dan sikap) untuk 

mencapai tujuan organisasi (Bohlander & Snell: 2013).  Mathis & Jackson (2011), 

menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan bagian khsusus yang di miliki 

dari setiap organisasi, yang artinya organisasi harus mampu melihat bakat seorang 

karyawan untuk meningkatkan kinerja karyawan dan sebagai kesempatan untuk 

menciptakan keunggulan kompetitif organisasi yang lebih besar. 

Armstrong (2014) juga menjelaskan manajemen sumber daya manusia 

didasarkan pada empat prinsip. Pertama, organisasi harus dijadikan sebagai tempat 

harta yang penting dan manajemen yang baik dialamnya merupakan kunci keberhasilan 

bagi perusahaan. Kedua, keberhasilan organisasi didasarkan pada peraturan, prosedur 

dan kebijakan untuk mengelola sumber daya agar dapat memberikan kontribusi yang 

nyata bagi perusahaan. Ketiga, nilai budaya dan lingkungan organisasi memberikan 

pengaruh langsung terhadap pencapaian organisasi. Keempat, manajemen sumber daya 
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manusia harus berhubungan, berintegrasi, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

Berhasil atau tidaknya suatu organisasi berkaitan dengan kinerja para 

anggotanya, sehingga organisasi harus selalu mengembangkan dan meningkatan 

kinerja dari para anggotanya. Menurut Prawirosentoso (2000) kinerja adalah hasil kerja 

yang dicapai oleh seseorang atau kelompok dalam organisasi, sesuai dengan wewenang 

dan tanggung jawab, dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara hukum, tidak 

melanggar hukum, dan sesuai dengan moral dan etika. Kinerja karyawan dari suatu 

organisasi dilihat dari seberapa jauh organisasi mampu menjalankan visi-misi, sasaran 

serta tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kinerja karyawan merupakan tolak 

ukur dari kemajuan suatu organisasi, jika sebuah organisasi memiliki pengelolaan 

kinerja sumber daya manusia yang efektif, handal dan berkualitas dalam penyelesaian 

serangkaian tanggung jawab yang diberikan, maka organisasi tersebut akan mampu 

bertahan ditengah persaingan. 

Robbins dan Judge (2014) menjelaskan kinerja merupakan tingkat efisiensi dan 

efektivitas serta inovasi dalam pencapaian tujuan oleh pihak manajemen dan divisi-

divisi yang ada dalam organisasi. Kinerja dapat dikatakan baik dan sukses jika tujuan 

yang diinginkan dapat dicapai dengan baik. Kinerja juga dipandang sebagai fungsi dari 

interaksi antara kemampuan, motivasi dan kesempatan, sehingga kinerja seseorang 

dipengaruhi oleh kepuasan kerja. Kinerja merupakan suatu tindakan yang 

menunjukkan bahwa dia adalah anggota kelompok. Pernyataan tersebut menunjukkan 



3 
 

bahwa kinerja mengacu pada perbuatan atau tingkah laku seseorang di dalam suatu 

kelompok (organisasi). Selain penilaian kinerja, dalam sebuah organisasi juga perlu 

adanya pemberdayaan karyawan dan komitmen organisasi. 

Menurut Noe et.al (1994) pemberdayaan adalah merupakan pemberian 

tanggung jawab dan wewenang terhadap pekerjaan untuk mengambil keputusan 

menyangkut semua pengembangan produk dan pengambilan keputusan. 

Pemberdayaan karyawan berarti memampukan dan memberi kesempatan kepada 

karyawan untuk merencanakan, mengimplementasikan rencana, dan mengendalikan 

pengimplementasian rencana pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya atau 

tanggung jawab kelompoknya. Penelitian yang berjudul Effects of Empowerment on 

Employee Performance in the Workplace yang dilakukan oleh Marghany (2015). Hasil 

penelitian yang menyatakan bahwa memberikan pemberdayaan yang tinggi untuk 

karyawan dapat meningkatkan kinerja karyawan perhotelan. Penelitian yang dilakukan 

oleh Meyerson dan Dewettinck (2012) dengan judul Effect of Empowerment on 

Employees Performance juga menujukkan bahwa pemberdayaan karyawan 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa hipotesis utama yaitu, implementasi dimensi pemberdayaan dalam suatu 

organisasi, dibandingkan dengan sebelum penerapan pemberdayaan, telah 

menyebabkan peningkatan kinerja karyawan 

Pemberdayaan karyawan menjadi salah satu upaya yang wajib dilakukan agar 

terciptanya karyawan yang berkualitas, memiliki kemampuan memanfaatkan, 
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mengembangkan dan menguasai iptek, serta kemampuan manajemen, meningkatkan 

mutu karyawan untuk dapat memenuhi tantangan perkembangan yang semakin cepat, 

efisien dan produktif, harus dilakukan secara terus menerus sehingga tetap menjadi 

karyawan yang produktif (Khan 1997). Menurut Wibowo (2005), menjelaskan bahwa 

suatu perusahaan yang menjalankan pemberdayaan karyawan akan mendapatkan 

berbagai manfaat seperti,  dapat menghadirkan perasaan yang puas dalam mengambil 

tanggungjawab untuk menjalankan tugasnya dengan melakukan sesuatu yang berharga 

dan memperoleh kesenangan dalam melakukan komunikasi, juga dapat meningkatkan 

percaya diri dalam melakukan sesuatu sehingga dapat menigkatkan kepuasan kerja 

seperti kerjasama yang lebih dekat dengan orang lain, bekerja dengan tujuan yang lebih 

jelas dan mendapatkan prestasi apabila tujuan telah tercapai, serta pemberdayaan dalam 

organisasi akan meningkatkan kinerja organisasi dan karyawan, serta dapat 

mengembangkan bakatnya secara penuh.  

Allen dan Mayer (1997) menuturkan bahwa komitmen organisasional 

merupakan suatu konstruk secara psikologis yang menjadi karateristik hubungan antara 

organisasi dengan anggota organisasinya, dan mempunyai sebuah implikasi terhadap 

keputusan individu untuk tetap melanjutkan keanggotannya dalam organisasi. Setiap 

anggota yang memiliki komitmen terhadap organisasinya akan lebih cepat untuk dapat 

bertahan menjadi bagian dari organisasi. Luthans (2006) juga menyebutkan bahwa ada 

dua faktor yang mempengaruhi komitmen organisasional, yaitu, faktor yang pertama 

adalah orang atau individual, seperti usia, kedudukan dalam organisasi, dan disposisi. 
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Kedua faktor organisasi, seperti, desain pekerjaan, nilai-nilai, dukungan dan gaya 

kepemimpinan. 

Dessler (1994) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai kekuatan 

identifikasi dan keterlibatan individu dengan organisasi. Komitmen yang tinggi 

dicirikan dengan tiga hal, yaitu kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan 

dan nilai-nilai organisasi, kemauan yang kuat untuk bekerja demi organisasi dan 

keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi. Komitmen nampak dalam 

tiga bentuk sikap yang terpisah tapi saling berhubungan erat, pertama identifikasi 

dengan misi organisasi, kedua keterlibatan secara psikologis dengan tugas-tugas 

organisasi dan yang terakhir loyalitas serta keterikatan dengan organisasi. Penelitian 

yang dilakukan oleh Setiawan dkk (2017) dengan judul Employees Performance; 

Leadership, Organizational Commitment and Trust menujukkan bahwa hasil dari 

analisis deskriptif dan kuantitatif menunjukkan bahwa komitmen organisasi adalah 

mediator yang signifikan antara kepemimpinan pelayan dan kinerja karyawan. Hasil 

juga menunjukkan bahwa kepemimpinan pelayan tidak dapat secara langsung 

menghasilkan kinerja karyawan tetapi dapat menghasilkan kinerja karyawan melalui 

komitmen dan kepercayaan organisasi, yang berarti bahwa komitmen organisasi 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Budaya organisasi juga mempengaruhi kinerja dari karyawan suatu organisasi. 

Budaya organisasi adalah salah satu cara yang digunakan oleh organisasi dalam 

menciptakan ciri khas yang berbeda dengan organisasi lainnya. Robbins & Coulter 
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(2010) mengemukakan bahwa budaya organisasi atau organizational culture adalah 

sehimpunan nilai, prinsip, tradisi dan cara bekerja yang dianut bersama oleh dan 

mempengaruhi perilaku serta tindakan para anggota organisasi. Dalam kebanyakan 

organisasi, nilai- nilai dan praktik- praktik yang dianut bersama ini telah berkembang 

pesat seiring dengan perkembangan zaman dan benar- benar sangat mempengaruhi 

bagaimana sebuah organisasi dijalankan. Penelitian yang berjudul Effect of 

Organizational Culture, Organizational Commitment to Performance: Study In 

Hospital Of District South Konawe Of Southeast Sulawesi yang diteliti oleh Hakim 

(2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi dan kinerja karyawan. Ditemukan 

juga bahwa komitmen organisasi memiliki dampak positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan, dan komitmen organisasi memiliki peran signifikan sebagai variabel 

mediasi antara budaya organisasi dengan kinerja karyawan. Temuan ini memberi 

makna bahwa, untuk meningkatkan kinerja karyawan perlu meningkatkan budaya 

organisasi dan komitmen organisasi. Luthans (1995) menyatakan bahwa budaya 

organisasi merupakan norma–norma dan nilai–nilai yang mengarahkan perilaku 

anggota organisasi. Luthans (2012), mengetengahkan 6 karakteristik penting budaya 

organisasional yaitu, 1). aturan-aturan perilaku 2). Norma 3). Nilai-nilai dominan 4). 

Filosofi 5). Peraturan 6). Iklim organisasi.  

Kepuasan kerja akan membuat karyawan dalam organisasi untuk berprestasi 

lebih baik. Robbins (2003) menjelaskan kepuasan kerja adalah suatu sikap umum 
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terhadap pekerjaan seseorang, selisih antara banyaknya ganjaran yang diterima seorang 

pekerja dan banyaknya yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Banyak faktor 

yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan, termasuk: gaji, tunjangan, prestasi, 

otonomi, pengakuan, komunikasi, kondisi kerja, pekerjaan penting, rekan kerja, tingkat 

profesionalisme, iklim organisasi, hubungan interpersonal, bekerja untuk sebuah 

lembaga terkemuka, dukungan pengawasan, efektifitas positif, keamanan kerja, 

fleksibilitas kerja, bekerja dalam lingkungan tim dan faktor genetik. Menurut Schein 

(1992), budaya organisasi adalah pola asumsi dasar yang diciptakan, ditemukan, atau 

dikembangkan oleh kelompok tertentu ketika mereka mengadaptasikan diri dengan 

masalah eksternal dan integrasi internal bekerja dengan baik dan dianggap sebagai 

nilai, dan mengajarkan kepada anggota baru cara yang benar untuk merealisasikannya. 

Menurut Davies et al. (2006) Secara umum, kepuasan kerja menggambarkan 

jatuhnya karyawan tentang pekerjaan mereka. Banyak penelitian telah menunjukkan 

bahwa kepuasan kerja adalah fenomena multi dimensi, dipengaruhi oleh beberapa 

faktor internal dan eksternal seperti, nilai prinsip, kepribadian, harapan individu, sifat 

pekerjaan, peluang yang disediakan. Dan menurut Mathis dan Jackson (2006), 

kepuasan kerja (job satisfaction) adalah keadaan emosional yang positif yang 

merupakan hasil dari evaluasi pengalaman kerja seseorang. Penelitian yang dilakukan 

oleh Yuen et al. (2018) yang berjudul Determinants of Job Satisfaction and 

Performance of Seafarers menunjukkan bahwa kepuasan kerja sangat berkorelasi 
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dengan kinerja pelaut, dengan kata lain kepuasan berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti memutuskan untuk melakukan 

penelitian “Pengaruh Pemberdayaan Karyawan, Komitmen Organisasi, dan 

Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan dengan Kepuasan Kerja sebagai 

Variabel Intervening”. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah pemberdayaan karyawan berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

3. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

4. Apakah pemberdayaan karyawan berpengaruh terhadap kepuasan kerja? 

5. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja? 

6. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja? 

7. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

8. Lebih besar mana pengaruh secara tidak langsung (pemberdayaan karyawan 

terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja) atau pengaruh secara 

langsung (pemberdayaan karyawan terhadap kinerja) pada karyawan? 

9. Lebih besar mana pengaruh secara tidak langsung (komitmen organisasi 

terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja) atau pengaruh secara 

langsung (komitmen organisasi terhadap kinerja) pada karyawan? 
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10. Lebih besar mana pengaruh secara tidak langsung (budaya organisasi terhadap 

kinerja karryawan melalui kepuasan kerja) atau pengaruh secara langsung 

(budaya organisasi terhadap kinerja) pada karyawan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan keryawan terhadap kinerja 

karyawan  

2. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan 

3. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan 

4. Untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan karyawan terhadap kepuasan kerja 

5. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja 

6. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja 

7. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja organisasi 

8. Untuk mengetahui lebih besar mana pengaruh secara tidak langsung 

(pemberdayaan karyawan terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja) 

atau pengaruh secara langsung (pemberdayaan karyawan terhadap kinerja) 

pada karyawan? 

9. Untuk mengetahui lebih besar mana pengaruh secara tidak langsung (komitmen 

organisasi terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja) atau pengaruh 

secara langsung (komitmen organisasi terhadap kinerja) pada karyawan? 
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10. Untuk mengetahui lebih besar mana pengaruh secara tidak langsung (budaya 

organisasi terhadap kinerja karryawan melalui kepuasan kerja) atau pengaruh 

secara langsung (budaya organisasi terhadap kinerja) pada karyawan? 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Objek Penelitian  

Untuk memberikan pengetahuan yang lebih baik bagi organisasi terkait dengan 

pengaruh pemberdayaan karyawan, komitmen organisasi dan budaya organisasi 

terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variable intervening. 

2. Bagi Penulis  

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai pengaruh pemberdayaan karyawan, 

komitmen organisasi dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan dengan 

kepuasan kerja sebagai variable intervening yang ada di perusahaan serta 

mempraktikkan teori yang telah disampaikan selama menempuh pendidikan S1. 

3. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi bagi peneliti lain dan 

dikembangkan lebih lanjut khususnya terkait pengaruh pemberdayaan karyawan, 

komitmen organisasi dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan dengan 

kepuasan kerja sebagai variable intervening. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu dari variabel Pemberdayaan 

Karyawan, Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Kinerja Karyawan, dan 

Kepuasan Kerja. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya. 

2.1.1. Penelitian pengaruh Pemberdayaan Karyawan terhadap Kinerja 

Karyawan 

1. Marghany (2015) 

Penelitian yang berjudul Effects of Empowerment on Employee Performance in 

the Workplace. Penelitian ini akan menguji model hubungan antara pemberdayaan, 

kepuasan kerja, self efficacy, dan kinerja. Karena nilai pemberdayaan karyawan tampak 

jelas, organisasi perhotelan multinasional mungkin ingin memilih karyawan dan 

manajer yang nyaman dengan strategi pemberdayaan, dan menjelaskan kepada semua 

karyawan bahwa organisasi akan mendukung mereka ketika mereka mengambil lebih 

banyak inisiatif. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk meningkatkan 

efisiensi operasi dan layanan pelanggan dan untuk memberdayakan staf tidak selalu 

jelas bagi manajer perhotelan, baik dalam hal apa yang harus dilakukan dan apa yang 

harus dihindari.  
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Proses pengambilan data penelitian ini akan dibagi menjadi dua tahap, pada 

tahap pertama, supervisor dan manajer karyawan akan bertanya dengan mewawancarai 

tentang jenis pemberdayaan yang dapat mereka terapkan, dan bagaimana mereka dapat 

memberdayakan karyawan mereka. Pada tahap kedua, Karyawan yang ditargetkan 

akan berada di level non-manajerial dan berbagai jenis pekerjaan, karyawan akan 

diminta untuk menjawab survei untuk mengukur praktik pemberdayaan, self-efficacy, 

kepuasan kerja, dan kinerja. Peneliti akan menggunakan wawancara dan survei. 

Metode pengumpulan data kuantitatif digunakan untuk mengukur, 

mendokumentasikan, dan memberikan nilai numerik. Ini dicapai dengan menggunakan 

pengumpulan data yang objektif dan standar untuk semua peserta penelitian.  

Hasil penelitian mengatakan bahwa faktor-faktornya dapat mempengaruhi 

kinerja mereka. Hasil penelitian ini membantu organisasi perhotelan dalam upaya 

mereka untuk memberikan pemberdayaan tinggi untuk meningkatkan kinerja 

karyawan mereka. 

2. Meyerson dan Dewettinck (2012) 

Penelitian yang berjudul Effect of Empowerment on Employees Performance. 

Tujuan utama dari makalah ini adalah untuk mengetahui pengaruh implementasi 

Pemberdayaan dengan mempertimbangkan tiga faktor pendelegasian, implementasi 

manajemen yang berpartisipasi, dorongan dan pemberian hadiah serta penentuan 

klasifikasi prioritas dan pentingnya pengaruh masing-masing faktor dengan kinerja 

karyawan peningkatan Perusahaan Telekomunikasi.  
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Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan komparatif kausal dan 

sampel statistik yang diteliti adalah 226 orang untuk mengumpulkan data, dua 

kuesioner dan dokumen yang ada tentang tingkat kinerja karyawan digunakan dalam 

dua periode waktu sebelum dan setelah implementasi Pemberdayaan. Validitas alat 

dengan metode Konten dan Reliabilitasnya dengan koefisien metode Cornbach 0,98, 

0,95 telah dikonfirmasi. Untuk menganalisis data, digunakan metode korelasi 

Spearman, metode tes Wilcoxon, dan regresi berganda.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis utama; yaitu, implementasi 

dimensi pemberdayaan dalam suatu organisasi, dibandingkan dengan sebelum 

penerapan pemberdayaan, telah menyebabkan peningkatan kinerja karyawan dengan 

koefisien korelasi 0,607, R square 0,369 dan tingkat signifikan 99 persen. Juga, ini 

adalah sub-hipotesis pertama yang telah dikonfirmasi dengan analisis regresi dan 

koefisien korelasi 0,611 dan R square 0,374 dan tingkat signifikan 99 persen. Ini berarti 

bahwa implementasi otoritas menyebabkan peningkatan kinerja karyawan, dan sub-

hipotesis kedua telah dikonfirmasi dengan analisis regresi dan koefisien korelasi 0,579 

dan R square 0,335 dan tingkat signifikan 99 persen. Ini berarti bahwa, penerapan 

imbalan berdasarkan kinerja telah menyebabkan peningkatan kinerja karyawan, dan 

sub-hipotesis ketiga telah dikonfirmasi dengan analisis regresi dan koefisien korelasi 

0,453 dan R square 0,205 serta tingkat signifikan 99 persen. Artinya, penerapan sistem 

saran telah menyebabkan peningkatan kinerja karyawan. Pada akhirnya, hasilnya 
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ditunjukkan bahwa, pendelegasian wewenang, penghargaan berdasarkan kinerja dan 

sistem implementasi memiliki pengaruh paling besar terhadap peningkatan kinerja. 

3. Mohapatra dan Sundaray (2018) 

Penelitian yang berjudul Impact of Employee Empowerment on Employee 

Performance. Pemberdayaan Karyawan, seperti namanya, adalah untuk 

memberdayakan atau mengangkat karyawan dalam organisasi dengan memberi mereka 

otonomi untuk mengambil keputusan sendiri yang pada dasarnya mengarah ke 

berbagai hasil positif di antaranya kinerja organisasi yang lebih baik adalah bagiannya. 

Jika karyawan dalam suatu organisasi diberdayakan dan terlibat dalam berbagai 

kegiatan pengambilan keputusan, maka mereka termotivasi positif, kinerja individu 

mereka berkembang dan berkontribusi terhadap tujuan mereka sendiri serta tujuan 

organisasi. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk memberdayakan atau mengangkat karyawan 

dalam organisasi dengan memberi mereka otonomi untuk mengambil keputusan sendiri 

yang pada dasarnya mengarah ke berbagai hasil positif di antaranya kinerja organisasi 

yang lebih baik. Hasil penelitian menyatakan bahwa karyawan perlu diberi wewenang 

yang lebih besar untuk mengambil keputusan independen karena tanggung jawab 

pengambilan keputusan lebih banyak dilakukan melalui pemberdayaan. Tidak ada 

keraguan bahwa pemberdayaan dicapai dengan perubahan organisasi yang obyektif 

dan struktural yang memberikan kenyamanan yang lebih besar bagi individu untuk 

membuat keputusan dan menggunakan pengaruh yang lebih besar terkait pekerjaan 
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mereka. Ketika proyek pemberdayaan diluncurkan, tentu saja pertimbangan mengenai 

beberapa perlawanan internal organisasi harus diperhitungkan. 

2.1.2.  Penelitian pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Karyawan 

1. Dinc (2017) 

Penelitian ini berjudul “Organizational Commitment Components and Job 

Performance: Mediating Role of Job Satisfaction”. Penelitian ini bertujuan untuk 

membuktikan hubungan antara variable komitmen organisasi terhadap kinerja 

karyawa. Populasi yang diambil untuk sampel adalah karyawan yang bekerja di 

perusahaan manufaktur furnitur di Federasi Bosnia dan Herzegovina. Penelitian ini 

dianalisis dengan menggunakan analisis faktor, uji reliabilitas, statistik deskriptif, dan 

analisis korelasi dan regresi. Sebanyak 437 survei yang berguna dikumpulkan dari 

karyawan yang bekerja di perusahaan manufaktur furnitur di Federasi Bosnia dan 

Herzegovina. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa "komitmen afektif" dan "normatif" 

memiliki efek pada kepuasan kerja secara keseluruhan. Kepuasan kerja secara 

keseluruhan dan "komitmen afektif" memengaruhi kinerja karyawan. Kepuasan kerja 

keseluruhan memediasi hubungan antara "normatif" dan "komitmen afektif" dan 

kinerja. Dalam pengujian H1, menunjukkan bahwa "komitmen afektif" dan "komitmen 

normatif" secara signifikan dan positif mempengaruhi kepuasan kerja secara 

keseluruhan. Namun, "komitmen berkelanjutan" tidak secara signifikan mempengaruhi 

JS keseluruhan dalam penelitian ini. Jadi, H1 didukung sebagian. Dalam pengujian H2, 
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menunjukkan bahwa "komitmen afektif" dan keseluruhan Job Satisfaction secara 

signifikan dan positif berdampak pada Job Performance. Namun, "komitmen normatif" 

dan "komitmen kelanjutan" tidak memiliki pengaruh pada Job Performance dalam 

penelitian ini. Dengan demikian, H2 didukung sebagian. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa JS karyawan memainkan peran penting sebagai mediator dalam 

hubungan antara komponen Organizational Commitment dan Job Performance dalam 

industri manufaktur furnitur di FBiH. 

2. Yiing dan Ahmad (2008) 

Penelitian ini berjudul “The Moderating Effects of Organizational Culture on 

The Relationships between Leadership Behaviour and Organizational Commitment 

and between Organizational Commitment and Job Satisfaction and Performance. 

Tujuan dari penelitian ini untuk membuktikan hubungan antara variable komitmen 

organisasi terhadap variable kinerja karyawan. Tujuan dari jurnal penelitian ini adalah 

untuk menyelidiki efek moderat dari budaya organisasi pada hubungan antara perilaku 

kepemimpinan dan komitmen organisasi dan antara komitmen organisasi dan kepuasan 

kerja dan kinerja dalam pengaturan Malaysia. Data dikumpulkan dari 238 mahasiswa 

paruh waktu MBA Malaysia Malaysia dan rekan kerja peneliti. Data tentang budaya 

organisasi dan perilaku kepemimpinan responden, dan bagaimana mereka 

mempengaruhi komitmen organisasi, kepuasan kerja dan kinerja karyawan, 

dikumpulkan menggunakan OCI, kuesioner perilaku kepemimpinan, ACS, penilaian 

global tunggal untuk kepuasan kerja dan kuesioner kinerja keseluruhan, masing-
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masing. Statistik deskriptif dilaporkan, diikuti oleh analisis faktor, analisis reliabilitas, 

korelasi Pearson dan pengujian hipotesis menggunakan regresi berganda hierarkis. 

 Hasil penelitian mengatakan secara umum, dan dengan beberapa pengecualian, 

perilaku kepemimpinan ditemukan secara signifikan terkait dengan komitmen 

organisasi, dan budaya organisasi memainkan peran penting dalam memoderasi 

hubungan ini. Komitmen organisasi ditemukan secara signifikan terkait dengan 

kepuasan kerja, tetapi tidak dengan kinerja karyawan. Namun, hanya budaya yang 

mendukung yang memengaruhi hubungan antara komitmen dan kepuasan.  

3. Setiawan, Surachman, dan Irawanto (2017) 

Penelitian ini berjudul “Employees Performance; Leadership, Organizational 

Commitment and Trust”. Tujuan dari penelitian ini untuk membuktikan hubungan 

antara variable komitmen organisasi terhadap variable kinerja karyawan. tudi ini 

dilakukan pada 90 anggota staf personalia (hampir 11 persen dari keseluruhan volume). 

Responden dalam penelitian ini terdiri dari 78 pria dan 12 wanita. Responden ini adalah 

manajer, yang terdiri dari manajer senior, super intenden dan asisten manajer. 17,78 

persen responden dalam penelitian ini berusia di bawah 35 tahun, 62,22 persen berusia 

35 hingga 45 tahun, 18 persen berusia 45 hingga 55 tahun. 

 Alat analisis menggunakan Partial Least Square (PLS). Hasil dari analisis 

deskriptif dan kuantitatif menunjukkan bahwa komitmen organisasi adalah mediator 

yang signifikan antara kepemimpinan pelayan dan kinerja karyawan. Hasil juga 
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menunjukkan bahwa kepemimpinan pelayan tidak dapat secara langsung menghasilkan 

kinerja karyawan tetapi dapat menghasilkan kinerja karyawan melalui komitmen dan 

kepercayaan organisasi. 

2.1.3.  Penelitian pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan 

1. Weerarathna dan Geeganage (2014) 

Penelitian ini berjudul ”The Relationship between Organisational Culture and 

Employee Performance: Case of Sri Lanka”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menyelidiki hubungan antara variable budaya organisasi terhadap variable kinerja 

karyawan pada sektor pakaian di Sri Lanka. Penelitian ini telah selesai dengan survei 

empiris yang dilakukan secara menyeluruh menggunakan kuesioner yang dikelola 

sendiri dan sampel terdiri dari karyawan di sektor pakaian. Kuesioner terdiri dari tiga 

bagian dan yang dikirim langsung ke segmen sasaran. 

 Penelitian ini dikaitkan dengan pengujian hipotesis dan ko-relasional. Karena 

pengaturan studi saat ini dapat disebut sebagai studi lapangan di mana penelitian telah 

dilakukan dalam pengaturan non-dibikin dengan meminimalkan gangguan dari 

penelitian. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi secara positif 

terkait dengan kinerja karyawan. Temuan ini memiliki implikasi yang signifikan bagi 

para manajer. Juga hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang 

menunjukkan bahwa variabel asosiasi dengan budaya organisasi adalah prediksi 

kinerja organisasi serta kinerja karyawan.  
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2. Hakim (2015) 

Penelitian ini berjudul “Effect of Organizational Culture, Organizational 

Commitment to Performance: Study In Hospital Of District South Konawe Of 

Southeast Sulawesi”. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan hubungan 

antara variable budaya organisasi dengan variable kinerja karyawan. Pendekatan yang 

digunakan adalah kausalitas antar variabel, sedangkan teknik pengambilan sampel 

menggunakan metode sensus dengan jumlah responden ditargetkan 115 karyawan. 

Semua variabel diukur menggunakan variabel indikator, dan metode analisis yang 

digunakan adalah Structural Equation Model (SEM). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi dan kinerja karyawan. Ditemukan 

juga bahwa komitmen organisasi memiliki dampak positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan, dan komitmen organisasi memiliki peran signifikan sebagai variabel 

mediasi antara budaya organisasi dengan kinerja karyawan. Temuan ini memberi 

makna bahwa, untuk meningkatkan kinerja karyawan perlu meningkatkan budaya 

organisasi dan komitmen organisasi. 

3. Syauta, Troena, Setiawan, dan Solimun (2012) 

Penelitian ini berjudul “The Influence of Organizational Culture, 

Organizational Commitment to Job Satisfaction and Employee Performance (Study at 

Municipal Waterworks of Jayapura, Papua Indonesia)”. Tujuan dari penelitian ini 
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adalah untuk membuktikan hubungan antara variable budaya organisasi terhadap 

variable kinerja karyawan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengungkap 

pengaruh budaya organisasi dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan 

secara langsung atau tidak langsung terhadap kinerja pekerjaan. Pengumpulan data 

dilakukan dengan kuesioner. Sampel penelitian adalah 127 karyawan.  

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk menentukan karakteristik 

dan deskripsi responden untuk masing-masing indikator variabel. Sedangkan untuk 

menguji hubungan antar variabel dengan menggunakan analisis inferensial dengan 

metode Partial Least Square (PLS) dan Sobel Test. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja karyawan. 

Budaya organisasi mampu mempengaruhi kinerja jika dimediasi oleh kepuasan kerja. 

Sedangkan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kepuasan kerja. 

2.1.4.  Penelitian pengaruh Pemberdayaan Karyawan terhadap Kepuasan Kerja 

1. Al-Ababneh, Al-Sabi1, Al-Shakhsheer, dan Masadeh (2017) 

Penelitian ini berjudul “The Influence of Employee Empowerment on Employee 

Job Satisfaction in Five-Star Hotels in Jordan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

membuktikan hubungan antara variable Pemberdayaan Karyawan terhadap variable 

kepuasan kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh 

pemberdayaan pada kepuasan kerja di hotel bintang lima di Yordania. Data 

dikumpulkan dari sampel karyawan yang bekerja di hotel bintang lima di Yordania. 
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Ukuran sampel berjumlah total 332 karyawan. Kuesioner dibagikan dan dikumpulkan 

oleh para peneliti, menggunakan pendekatan tatap muka. Dari 332 yang 

didistribusikan, 186 adalah kuesioner yang dapat digunakan dan valid untuk 

pengkodean data. Kuesioner yang dikumpulkan mewakili 56 persen dari total 

kuesioner yang didistribusikan sebelumnya.  

Data dianalisis dengan menggunakan SPSS melalui beberapa analisis seperti 

analisis deskriptif, analisis faktor eksplorasi, analisis korelasi, dan analisis regresi 

berganda. Hasil penelitian menunjukkan baik pemberdayaan struktural dan psikologis 

memiliki pengaruh individu yang signifikan pada kepuasan kerja, tetapi lebih 

signifikan ketika pemberdayaan struktural dan psikologis digabungkan. Sebagian besar 

studi sebelumnya dilakukan di ekonomi barat dan sedikit di Timur Tengah pada 

umumnya dan Yordania pada khususnya. Penelitian ini berkontribusi pada literatur 

dengan memasukkan kedua dimensi pemberdayaan di mana para sarjana sebelumnya 

hanya menggunakan satu. 

2. Ulutaş (2018) 

Penelitian ini berjudul “The Effect of Empowerment on Employees’ Job 

Satisfaction: A Research on Konya Industrial Zone”. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk membuktikan hubungan antara variable pemberdayaan karyawan terhadap 

variable kepuasan kerja. Dalam konteks ini, survei dilakukan pada karyawan dari 19 

perusahaan yang berbeda yang beroperasi di berbagai sektor di Kawasan Industri 

Konya, termasuk lima ratus pertama dan lima ratus perusahaan industri terbesar kedua 
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di Turki, dan data penting tentang hubungan antara pemberdayaan dan pekerjaan 

kepuasan tercapai. Kuesioner telah didistribusikan secara langsung kepada 300 orang 

di tingkat manajer dan karyawan sesuai dengan pengambilan sampel acak sederhana. 

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara 

pemberdayaan dan kepuasan kerja.  

3. Chinomona, Popoola, dan Imuezerua (2017) 

Penelitian ini berjudul “The Influence Of Employee  Empowerment, Ethical 

Climate, Organisational Support And Top Management Commitment On Employee 

Job Satisfaction. A Case Of Companies In The Gauteng Province Of South Africa 

Elizabeth”. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan hubungan antara variable 

pemberdayaan karyawan dengan variable kepuasan kerja. Sampel dari 200 perusahaan 

terdaftar di provinsi Gauteng digunakan untuk mengumpulkan data dari karyawan di 

posisi manajerial dan non-manajerial. Semua 4 hipotesis yang diajukan didukung oleh 

data yang dikumpulkan. 

 Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan perangkat lunak Smart PLS untuk menganalisis data. Penelitian ini 

memvalidasi bahwa faktor-faktor seperti pemberdayaan karyawan, iklim etika, 

dukungan organisasi, komitmen manajemen puncak dan kepuasan kerja berperan 

penting dalam merangsang kepuasan kerja karyawan di provinsi Gauteng, Afrika 

Selatan. Selain itu, komitmen manajemen puncak memiliki dampak yang lebih kuat 
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pada kepuasan kerja bila dibandingkan dengan pemberdayaan karyawan, iklim etika 

dan dukungan organisasi. 

2.1.5.  Penelitian pengaruh Komitmen Organisasi tehadap Kepuasan Kerja 

1. Çelik, Dedeoğlu, dan İnanir (2015) 

Penelitian ini berjudul “Relationship Between Ethical Leadership, 

Organizational Commitment and Job Satisfaction at Hotel Organizations”. Tujuan 

dari penelitian ini untuk membuktikan hubungan antara variable komitmen organisasi 

terhadap kepuasan kerja. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji 

hubungan antara gaya kepemimpinan etis, komitmen organisasi dan kepuasan kerja 

dalam industri perhotelan dan untuk mengungkapkan peran mediator dari komitmen 

organisasi antara kepemimpinan etis dan kepuasan kerja. Populasi penelitian ini terdiri 

dari karyawan yang bekerja di hotel bintang empat dan lima di wilayah Antalya di 

Turki. Kuesioner yang disiapkan dengan ruang lingkup ini dilakukan oleh lembaga 

survei dan diterapkan pada karyawan hotel bintang empat dan lima di pusat wilayah 

Antalya, Alanya dan Manavgat. 500 kuesioner dikirimkan secara total dan 400 

salinannya dikembalikan. Setelah menghapus kuesioner tersebut dengan informasi 

yang tidak lengkap, 391 kuesioner digunakan untuk analisis. 

 Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kepemimpinan etis memiliki efek positif 

pada komitmen organisasi dan kepuasan kerja dan komitmen organisasi memiliki efek 

positif pada kepuasan kerja. Ditemukan juga bahwa komitmen organisasi memiliki 

fungsi mediator parsial antara kepemimpinan etis dan kepuasan kerja. 
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2. Mogots, Boon, dan Fletcher (2011) 

Penelitian ini berjudul ” Modelling the Relationships between Knowledge 

Sharing, Organisational Citizenship, Job Satisfaction and Organisational 

Commitment among School Teachers in Botswana”. Tujuan dari  penelitian ini untuk 

membuktikan hubungan antara variable komitmen organisasi dengan kepuasan kerja. 

Untuk menyelidiki hubungan timbal balik antara perilaku berbagi pengetahuan, 

perilaku kewarganegaraan organisasi, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi. Data 

diambil dari guru sekolah menengah di sejumlah sekolah di dan sekitar Gaborone, 

Botswana. Secara keseluruhan, 720 salinan kuesioner dibagikan; 283 dikembalikan, 

memberikan tingkat respons 39%, yang dianggap dapat diterima. Dari sisi gender, 

responden terdistribusi secara merata, dengan perempuan berjumlah 147 dan laki-laki 

133. 

 Perilaku berbagi pengetahuan dan perilaku warga organisasi secara signifikan 

berkorelasi positif; komitmen organisasi adalah prediktor signifikan perilaku 

kewargaan organisasional; dan kepuasan kerja dan komitmen organisasi secara 

signifikan berkorelasi positif. Bertolak belakang dengan harapan, kepuasan kerja dan 

komitmen organisasi tidak berhubungan dengan perilaku berbagi pengetahuan. 

3. Zaman, Muhammad, dan Khanam (2014) 

Penelitian ini berjudul “Relationship of Work Motivation and Organisational 

Commitment with Job Satisfaction of Female Police Constables”. Tujuan dari 
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penelitian ini untuk membuktikan hubungan antara variable komitmen organisasi 

dengan kepuasan kerja. 50 polisi wanita dipilih secara sengaja dan mudah sebagai 

sampel dari markas Polisi Metropolitan Dhaka yang terletak di kota Dhaka. 

 Data dianalisis dengan menggunakan korelasi produk Pearson dan metode 

regresi berganda bertahap. Hasil menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang 

signifikan antara motivasi kerja dan komitmen organisasi dengan kepuasan kerja. Hasil 

juga menunjukkan bahwa variabel-variabel dari penelitian ini adalah saling berkorelasi 

positif. Dengan demikian temuan ini mengkonfirmasi semua hipotesis yang 

dirumuskan. Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan organisasi 

mungkin diperlukan motivasi kerja dan karyawan yang berkomitmen. 

2.1.6.  Penelitian pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kepuasan Kerja 

1. Pawirosumarto, Sarjana, dan Gunawan (2018) 

Penelitian ini berjudul The effect of work environment, leadership style, and 

organizational culture towards job satisfaction and its implication towards employee 

performance in Parador Hotels and Resorts, Indonesia. Tujuan penulisan ini adalah 

untuk membuktikan pengaruh antara variable budaya organisasi terhadap variable 

kepuasan kerja. Populasi penelitian adalah seluruh 642 karyawan Parador Hotels and 

Resorts, Indonesia. Jumlah sampel ditentukan dengan rumus Slovin, dan pertimbangan 

sampel Structural Equation Modeling (SEM) adalah sama dengan 200 karyawan. 

Sebanyak 179 kuesioner dikembalikan dan dikirim untuk analisis. Sampel stratified 

proporsional digunakan untuk teknik sampling, dan elemen sampel ditentukan dengan 
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metode sampling kebetulan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah statistik deskriptif dan SEM-Partial Least Square dengan Paket Statistik IBM 

untuk Ilmu Sosial (IBM SPSS) Statistik 22,0 perangkat lunak dan program WarpPLS 

3.0. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja, gaya kepemimpinan 

dan budaya organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

kerja, tetapi hanya gaya kepemimpinan yang memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Kepuasan kerja tidak memberikan pengaruh yang 

signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan dan bukan merupakan variabel 

mediasi. 

2. Widagdo, Handaru, dan Pangeran (2013) 

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Budaya Organisasi dan Komitmen 

Organisasi terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada PT. Nutrifood Indonesia di 

Jakarta”. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan hubungan antara variable 

budaya organisasi terhadap variable kepuasan kerja. Mengetahui seberapa besar 

pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja, komitmen organisasi terhadap 

kepuasan kerja dan budaya organisasi serta komitmen organisasi terhadap kepuasan 

kerja, terutama pada karyawan dalam bagian pemasaran, penjualan dan distribusi dan 

manufaktur. di PT. Nutrifood Indonesia. Analisis ini mengimplementasikan penelitian 

regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Metode penelitian ini adalah simple 

random sampling, yang mengambil 115 karyawan dalam populasi dan jumlah sampel 
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adalah 90 responden. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan 

dibudidayakan menggunakan SPSS 19.0 

 Hasil dari penelitian ini terbukti secara empiris bahwa budaya organisasi 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. 

Nutrifood Indonesia. 

3. Handoko, Setiawan, Surachman, dan Djumahir (2012) 

Penelitian ini berjudul “Organizational Culture, Job Satisfaction, 

Organizational Commitment, the Effect on Lecturer Performance”. Tujuan dari 

penelitian ini untuk membuktikan hubungan antara variable budaya organisasi terhadap 

kepuasan. Populasi penelitian adalah 1.715 dosen perguruan tinggi swasta. Sampel 

sebanyak 325 dosen dipilih menggunakan teknik proporsional random sampling. Data 

dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan skala likert 1 hingga 5, dokumentasi, 

dan wawancara. 

Analisis data yang digunakan adalah Partial Least Square (PLS) dan Sobel Test 

digunakan untuk mengukur peran hipotesis mediasi. Ada 3 dari 6 hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini diterima. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa 

budaya organisasi yang kuat dan kepuasan kerja yang lebih tinggi yang dirasakan oleh 

dosen tidak dapat secara langsung meningkatkan kinerja. Namun, peran budaya 

organisasi yang kuat berdampak pada peningkatan komitmen, baik secara langsung 

maupun tidak langsung berdampak pada peningkatan kinerja dosen. 
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2.1.7.  Penelitian pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

1. Siengthai, dan Pila-Ngarm (2015) 

Penelitian ini berjudul ” The Interaction Effect ff Job Redesign and Job 

Satisfaction on Employee Performanc”. Tujuan penelitian ini untuk membuktikan 

hubungan antara variable kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Metode penelitian 

kualitatif digunakan, yaitu, wawancara mendalam, untuk memvalidasi kuesioner yang 

dimodifikasi berdasarkan pada instrumen Job Diagnostic Survey yang sudah mapan. 

Survei kuesioner skala besar dilakukan pada tahun 2012 mengambil hotel dan industri 

resor dan industri perbankan di Thailand sebagai lokasi penelitiannya. Analisis regresi 

berganda digunakan untuk menganalisis data survei yang diperoleh dari 295 responden 

sampel manajer. 

 Hasil penelitian ini adalah ditemukan bahwa desain ulang pekerjaan secara 

signifikan dan berbanding terbalik dengan kinerja karyawan. Sementara Landasa 

Selain itu, efek interaksi antara desain ulang pekerjaan dan kepuasan kerja ditemukan 

secara positif dan signifikan terkait dengan kinerja karyawan. Selanjutnya, ketika 

dikontrol untuk karakteristik demografi responden sampel, ditemukan bahwa berada di 

kelompok usia 37-47 tahun secara signifikan dan berbanding terbalik dengan kinerja 

karyawan. Temuan ini menunjukkan bahwa ketika perusahaan menerapkan 

perancangan ulang pekerjaan, ada kemungkinan bahwa itu akan mempengaruhi kinerja 

karyawan secara negatif pada tahap pertama perubahan. Temuan menunjukkan bahwa 

menerapkan perancangan ulang pekerjaan tanpa karyawan yang mengalami kepuasan 
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kerja atau hanya melaksanakan perancangan ulang pekerjaan dapat menghasilkan 

kemungkinan penurunan kinerja karyawan.  

2. Yuen, Loh, Zhou, dan Wong (2018) 

Penelitian ini berjudul “Determinants of Job Satisfaction and Performance of 

Seafarers”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara variable 

kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Kemampuan untuk memotivasi dan 

mempertahankan pelaut adalah masalah ketenagakerjaan yang penting mengingat 

kurangnya tenaga kerja global dan tingkat perputaran yang tinggi di kalangan pelaut. 

Tujuan dari makalah ini adalah untuk menganalisis determinan inti dari kepuasan kerja 

dan kinerja pelaut. Sebuah survei dilakukan pada 116 petugas pelaut dan data yang 

diperoleh dianalisis menggunakan pemodelan persamaan struktural. 

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja sangat berkorelasi 

dengan kinerja pelaut. Selain itu, jumlah stres yang terkait dengan bekerja di kapal dan 

daya tarik hadiah adalah penentu utama kepuasan kerja. Disposisi pelaut dan daya tarik 

desain pekerjaan juga memiliki dampak yang besar terhadap kepuasan kerja. 

Berdasarkan tinjauan literatur dan wawancara pasca survei, model manajemen yang 

terdiri dari kebijakan dan strategi untuk memotivasi dan mempertahankan pelaut 

diusulkan. 
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3. Berliana, Siregar, dan Gustian (2018) 

Penelitian ini berjudul “The Model of Job Satisfaction and Employee 

Performance”. Tujuan penelitian ini untuk membuktikan hubungan antara variable 

kepuasan kerja terhadap variable kinerja karyawan. Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah survei deskriptif dan survei explanatory, unit analisis dalam 

penelitian ini adalah staf di PT. Lingkungan ABC dengan sampel 50 orang. Jenis 

investigasi adalah kausalitas, dan cakrawala waktu dalam penelitian ini adalah cross-

sectional. 

 Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa kompensasi remunerasi yang 

diberikan dianggap cukup tepat, kepuasan kerja dianggap puas, kinerja karyawan 

dianggap tinggi, kompensasi remunerasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja, dan 

kompensasi remunerasi dan kepuasan kerja memiliki pengaruh pada kinerja karyawan 

di antara kompensasi remunerasi dan kepuasan kinerja karyawan mempengaruhi 

kinerja, ternyata kompensasi remunerasi memiliki pengaruh yang dominan. Karena 

kompensasi remunerasi memiliki pengaruh dominan terhadap kinerja daripada 

kepuasan kerja, disarankan untuk memberikan kompensasi kompensasi yang sesuai 

dengan meningkatkan manfaat lainnya. yang mana, agar karyawan dapat bekerja lebih 

profesional. 
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Tabel 2.1  

Rangkuman Penelitian Terdahulu 

No Penelitian/ Judul 

Penelitian 

Tujuan Variabel Hasil 

1.  Gaudreau 

Meyerson, 

Blanchard 

Dewettinck 

(2012)/ Effect of 

Empowerment on 

Employees 

Performance 

Untuk mengetahui 

pengaruh 

implementasi 

Pemberdayaan 

dengan 

mempertimbangkan 

tiga faktor 

pendelegasian, 

implementasi 

manajemen yang 

berpartisipasi, 

dorongan dan 

pemberian 

penghargaan serta 

penentuan masing-

masing faktor 

dengan peningkatan 

kinerja karyawan di 

Perusahaan 

Telekomunikasi. 

Pemberdayaan 

Karyawan: 

Petter et al (2002) 

- Power 

- Decision-

making 

- Information 

- Autonomy 

- Initiative and 

creativity 

- Knowledge and 

skills 

- Responsibility 

 

Kinerja 

karyawan: 

Mohammed et al. 

(1998) 

 

Temuan 

menunjukkan bahwa 

ada perbedaan yang 

signifikan antara 

tingkat kinerja 

karyawan sebelum 

dan setelah 

penerapan 

Pemberdayaan, 

dengan cara 

penerapan 

Pemberdayaan 

menekankan faktor, 

delegasi, 

manajemen dan 

dorongan yang 

berpartisipasi dan 

memberikan hadiah 

menyebabkan 

kinerja karyawan 

meningkat. 

2.  Mostafa 

Marghany (2015)/ 

Effects of 

Empowerment on 

Employee 

Performance in 

the Workplace  

 

Untuk meningkatkan 

efisiensi operasi dan 

layanan pelanggan 

dan untuk 

memberdayakan staf 

tidak selalu jelas 

bagi manajer 

perhotelan, baik 

dalam hal apa yang 

harus dilakukan dan 

apa yang harus 

dihindari 

Pemberdayaan 

Karyawan: 

Lee and Koh 

(2001)  

- Meaningfulness 

- Competence 

- Self-

determination 

- Impact 

 

Kinerja Karywan: 

Faktor-faktornya 

dapat 

mempengaruhi 

kinerja mereka. 

Hasil penelitian ini 

membantu 

organisasi 

perhotelan dalam 

upaya mereka untuk 

memberikan 

pemberdayaan 

tinggi untuk 

meningkatkan 
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Greasley et al., 

(2007) 

kinerja karyawan 

mereka. 

3.  Ipsita Mohapatra, 

Dr. Bijaya Kumar 

Sundaray (2018)/ 

Impact of 

Employee 

Empowerment on 

Employee 

Performance 

Untuk 

memberdayakan atau 

mengangkat 

karyawan dalam 

organisasi dengan 

memberi mereka 

otonomi untuk 

mengambil 

keputusan sendiri 

yang pada dasarnya 

mengarah ke 

berbagai hasil positif 

di antaranya kinerja 

organisasi yang lebih 

baik 

Pemberdayaan 

Karyawan: 

Spreitzer (2006) 

 

Kinerja 

Karyawan: 

Armstrong (2000) 

Hasil penelitian 

menyatakan bahwa 

karyawan perlu 

diberi wewenang 

yang lebih besar 

untuk mengambil 

keputusan 

independen karena 

tanggung jawab 

pengambilan 

keputusan lebih 

banyak dilakukan 

melalui 

pemberdayaan. 

Tidak ada keraguan 

bahwa 

pemberdayaan 

dicapai dengan 

perubahan 

organisasi yang 

obyektif dan 

struktural yang 

memberikan 

kenyamanan yang 

lebih besar bagi 

individu untuk 

membuat keputusan 

dan menggunakan 

pengaruh yang lebih 

besar terkait 

pekerjaan mereka. 

Ketika proyek 

pemberdayaan 

diluncurkan, tentu 

saja pertimbangan 

mengenai beberapa 

perlawanan internal 

organisasi harus 

diperhitungkan. 
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4.  M. Sait Dinc 

(2017)/ 

Organizational 

Commitment 

Components and 

Job Performance: 

Mediating Role of 

Job Satisfaction 

untuk menganalisis 

dampak komponen 

komitmen organisasi 

terhadap kepuasan 

kerja dan kinerja 

pekerjaan secara 

keseluruhan. 

Komitmen 

Organisasi: 

Meyer and Allen 

(1991)  

- Affective 

- Continuance 

- Normative 

commitment 

Kinerja 

karyawan: 

Sharma, Borna, 

and Stearns, 

(2009) 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

"komitmen afektif" 

dan "normatif" 

memiliki efek pada 

kepuasan kerja 

secara keseluruhan. 

Kepuasan kerja 

secara keseluruhan 

dan "komitmen 

afektif" 

memengaruhi 

kinerja karyawan. 

Kepuasan kerja 

keseluruhan 

memediasi 

hubungan antara 

"normatif" dan 

"komitmen afektif" 

dan kinerja. 

5.  Lee Huey Yiing 

and Kamarul 

Zaman Bin 

Ahmad (2008)/ 

The Moderating 

Effects of 

Organizational 

Culture on The 

Relationships 

between 

Leadership 

Behaviour and 

Organizational 

Commitment and 

between 

Organizational 

Commitment and 

Job Satisfaction 

and Performance 

Untuk menyelidiki 

efek moderat dari 

budaya organisasi 

pada hubungan 

antara perilaku 

kepemimpinan dan 

komitmen organisasi 

dan antara komitmen 

organisasi dan 

kepuasan kerja dan 

kinerja dalam 

pengaturan 

Malaysia. 

Komitmen 

Organisasi: 

Allen and Meyer 

(1990)  

- Affective 

- Continuance 

- Normative 

commitment  

 

Kinerja 

Karyawan: 

Motowidlo and 

Van Scotter 

(1994) 

- Task 

performance 

- Contextual 

performance 

Hasil penelitian 

mengatakan secara 

umum, dan dengan 

beberapa 

pengecualian, 

perilaku 

kepemimpinan 

ditemukan secara 

signifikan terkait 

dengan komitmen 

organisasi, dan 

budaya organisasi 

memainkan peran 

penting dalam 

memoderasi 

hubungan ini. 

Komitmen 

organisasi 

ditemukan secara 

signifikan terkait 

dengan kepuasan 

kerja, tetapi tidak 
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dengan kinerja 

karyawan. Namun, 

hanya budaya yang 

mendukung yang 

memengaruhi 

hubungan antara 

komitmen dan 

kepuasan. 

Kemungkinan 

penyebab dan 

implikasi bagi 

manajer dibahas. 

6.  Retno Purwani 

Setyaningrum, 

Margono 

Setiawan, 

Surachman, Dodi 

Wirawan 

Irawanto (2017)/ 

Employees 

Performance; 

Leadership, 

Organizational 

Commitment and 

Trust 

Untuk menguji 

kepemimpinan 

pelayan dan 

pengaruhnya 

terhadap kinerja 

karyawan yang 

dimediasi oleh 

komitmen dan 

kepercayaan 

organisasi. Selain 

itu, juga untuk 

mempelajari 

pengaruh komitmen 

organisasi terhadap 

kinerja karyawan. 

Komitmen 

Organisasi: 

Allen and Meyer 

(1997)  

- Affective 

commitment 

- Continuance 

commitment 

- Normative 

commitment  

Kinerja 

Karyawan: 

Viswesvaran 

(1993) 

- Innovation 

- Effort 

- Initiative 

- Productivity 

- Knowledge 

workers 

Hasil dari analisis 

deskriptif dan 

kuantitatif 

menunjukkan bahwa 

komitmen 

organisasi adalah 

mediator yang 

signifikan antara 

kepemimpinan 

pelayan dan kinerja 

karyawan. Hasil 

juga menunjukkan 

bahwa 

kepemimpinan 

pelayan tidak dapat 

secara langsung 

menghasilkan 

kinerja karyawan 

tetapi dapat 

menghasilkan 

kinerja karyawan 

melalui komitmen 

dan kepercayaan 

organisasi. 

7.  R.S Weerarathna, 

I. A. P. H 

Geeganage 

(2014)/ The 

Relationship 

Tujuan dari 

penelitian ini adalah 

untuk menyelidiki 

hubungan antara 

budaya organisasi 

Budaya 

Organisasi: 

Robbins (2005) 

Temuan penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa budaya 

organisasi 

berhubungan positif 
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between 

Organisational 

Culture and 

Employee 

Performance: 

Case of Sri Lanka 

dan kinerja 

karyawan di sektor 

pakaian jadi di Sri 

Lanka. 

- Innovation and 

Risk Taking 

- Attention to 

Detail 

- Outcome 

Orientation 

- People 

Orientation 

- Team 

Orientation 

- Aggressiveness 

- Stability 

 

Kinerja 

Karyawan: 

(Jehn,2003) 

(Hofstede et al. 

1990) 

- Quality of 

Service 

- Attendance 

- Flexibility 

dengan kinerja 

karyawan. Temuan 

ini memiliki 

implikasi yang 

signifikan bagi para 

manajer. Juga hasil 

ini konsisten dengan 

penelitian 

sebelumnya yang 

menunjukkan bahwa 

variabel asosiasi 

dengan budaya 

organisasi adalah 

prediksi kinerja 

organisasi serta 

kinerja karyawan 

8.  Dr. Adnan 

Hakim, SE, MSi 

(2015)/ Effect of 

Organizational 

Culture, 

Organizational 

Commitment to 

Performance: 

Study In Hospital 

Of District South 

Konawe Of 

Southeast 

Sulawesi 

Untuk menganalisis 

dan mengetahui 

pengaruh budaya 

organisasi terhadap 

komitmen organisasi 

dan kinerja 

karyawan serta 

pengaruh komitmen 

organisasi terhadap 

kinerja 

karyawanntuk 

menganalisis dan 

mengetahui 

pengaruh budaya 

organisasi terhadap 

Budaya 

Organisasi: 

Robbins (1996) 

- Innovation and 

the courage to 

take risks 

- The attention to 

detail 

- Oriented to the 

result 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

budaya organisasi 

memiliki pengaruh 

positif dan 

signifikan terhadap 

komitmen 

organisasi dan 

kinerja karyawan. 

Ditemukan juga 

bahwa komitmen 

organisasi memiliki 

dampak positif dan 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan, 
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komitmen organisasi 

dan kinerja 

karyawan serta 

pengaruh komitmen 

organisasi terhadap 

kinerja karyawan. 

- Oriented to 

humans 

- Oriented to the 

team 

- Aggressiveness 

Stability 

 

Kinerja 

Karyawan: 

Bernardin and 

Russel (1995: 

383) 

- Quality 

- Quantity 

- Timeliness 

- Cost 

effectiveness 

- Need for 

supervision 

- Interpersonal 

impact. 

dan komitmen 

organisasi memiliki 

peran signifikan 

sebagai variabel 

mediasi antara 

budaya organisasi 

dengan kinerja 

karyawan. Temuan 

ini memberi makna 

bahwa, untuk 

meningkatkan 

kinerja karyawan 

perlu meningkatkan 

budaya organisasi 

dan komitmen 

organisasi. 

9.  Jack Henry 

Syauta, Eka 

Afnan Troena, 

Margono 

Setiawan, 

Solimun (2012)/ 

The Influence of 

Organizational 

Culture, 

Organizational 

Commitment to 

Job Satisfaction 

and Employee 

Performance 

(Study at 

Municipal 

Waterworks of 

Penelitian ini 

bertujuan 

menganalisis dan 

mengungkapkan 

pengaruh budaya 

organisasi dan 

komitmen organisasi 

terhadap kinerja 

karyawan secara 

langsung atau tidak 

langsung terhadap 

kinerja pekerjaan. 

Budaya 

Organisasi: 

Wallach (1983): 

- Bureaucracy 

culture  

- Innovative 

culture 

- Supportive 

culture 

 

Kinerja 

Karyawan: 

Bernadin or Rusel 

(1993) 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

budaya organisasi 

tidak berpengaruh 

langsung terhadap 

kinerja karyawan. 

Budaya organisasi 

mampu 

mempengaruhi 

kinerja jika 

dimediasi oleh 

kepuasan kerja. 

Sedangkan 

komitmen 

organisasi 

berpengaruh 

signifikan terhadap 
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Jayapura, Papua 

Indonesia) 

- Quality  

- Quantity 

- Timelines 

- Cost 

effectiveness 

- Need for 

supervisor 

- Interpersonal 

impact 

kinerja karyawan 

baik secara 

langsung maupun 

tidak langsung 

melalui kepuasan 

kerja. 

10.  Mukhles Al-

Ababneh, Samer 

Al-Sabi1, Firas 

Al-Shakhsheer, 

Mousa Masadeh 

(2017)/ The 

Influence of 

Employee 

Empowerment on 

Employee Job 

Satisfaction in 

Five-Star Hotels 

in Jordan 

Untuk meneliti 

pengaruh 

pemberdayaan pada 

kepuasan kerja di 

hotel bintang lima di 

Yordania. 

Pemberdayaan 

Karyawan: 

Spreitzer (1995) 

- Meaning 

- Competence 

- Self-

determination, 

- Impact  

 

Kepuasan Kerja: 

Locke (1976) and 

Spector (1997) 

- Rewards 

- Other people 

such as co-

workers  

- The 

organisation 

itself 

- The nature of 

work itself 

Hasil penelitian 

menunjukkan baik 

pemberdayaan 

struktural dan 

psikologis memiliki 

pengaruh individu 

yang signifikan 

pada kepuasan 

kerja, tetapi lebih 

signifikan ketika 

pemberdayaan 

struktural dan 

psikologis 

digabungkan. 

11.  Yrd. Doç. Dr. 

Mehmet Ulutaş 

(2018)/ The Effect 

of Empowerment 

on Employees’ 

Job Satisfaction: 

A Research on 

Bertujuan untuk 

mempelajari 

hubungan antara 

kepuasan kerja dan 

pemberdayaan yang 

bisa dihilangkan. 

Pemberdayaan 

Karyawan: 

Fetterman and 

Wandersman 

(2005) 

- Empowerment 

Menurut hasil 

penelitian ini; Ini 

menunjukkan bahwa 

ada hubungan 

positif antara 

pemberdayaan dan 

kepuasan kerja 
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Konya Industrial 

Zone 

- Community 

ownership 

- Inclusion 

- Democratic 

participation 

- Social justice 

- Community 

knowledge 

- Evidence-based 

strategies 

- Capacity 

building, 

- Organizational 

learning 

- Accountability  

 

Kepuasan Kerja: 

Bari, Fanchen, & 

Baloch, (2016) 

- Financial 

advantages and 

benefits 

- Career 

development 

and promotion 

- Working 

environment 

- Managers and 

colleagues  

12.  Elizabeth 

Chinomona, 

Babatunde A. 

Popoola, 

Emmanuel 

Imuezerua 

(2017)/ The 

Influence Of 

Employee  

Empowerment, 

Ethical Climate, 

Untuk melihat 

pengaruh 

pemberdayaan 

karyawan, iklim 

etika, dukungan 

organisasi dan 

komitmen 

manajemen puncak 

pada kepuasan kerja 

karyawan, suatu 

bidang yang 

Pemberdayaan 

Karyawan: 

Bartunek & 

Spreitzer (2006) 

 

Kepuasan Kerja: 

Dinler (2010) 

Studi ini 

memvalidasi bahwa 

faktor-faktor seperti 

pemberdayaan 

karyawan, iklim 

etika, dukungan 

organisasi, 

komitmen 

manajemen puncak 

dan kepuasan kerja 

berperan penting 
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Organisational 

Support And Top 

Management 

Commitment On 

Employee Job 

Satisfaction. A 

Case Of 

Companies In The 

Gauteng Province 

Of South Africa 

Elizabeth 

tampaknya telah 

diabaikan oleh para 

peneliti yang 

mempertimbangkan 

perusahaan di 

provinsi Gauteng di 

Afrika Selatan. 

dalam merangsang 

kepuasan kerja 

karyawan di 

provinsi Gauteng, 

Afrika Selatan. 

Selain itu, 

komitmen 

manajemen puncak 

memiliki dampak 

yang lebih kuat pada 

kepuasan kerja bila 

dibandingkan 

dengan 

pemberdayaan 

karyawan, iklim 

etika dan dukungan 

organisasi. 

13.  Sedat Çelik, Bekir 

Bora Dedeoğlu, 

Ali İnanir (2015)/ 

Relationship 

Between Ethical 

Leadership, 

Organizational 

Commitment and 

Job Satisfaction 

at Hotel 

Organizations 

Tujuan utama dari 

penelitian ini adalah 

untuk menguji 

hubungan antara 

gaya kepemimpinan 

etis, komitmen 

organisasi dan 

kepuasan kerja 

dalam industri 

perhotelan dan untuk 

mengungkapkan 

peran mediator dari 

komitmen organisasi 

antara 

kepemimpinan etis 

dan kepuasan kerja. 

Komitmen 

Organisasi: 

Meyer and Allen 

(1991) 

- Affective 

commitment 

- Continuance 

commitment 

- Normative 

commitment 

 

Kepuasan Kerja: 

Weiss (1967) 

- Internal 

- External  

- Employee 

relationships 

and total job 

satisfaction 

 

Hasil dari penelitian 

ini adalah bahwa 

kepemimpinan etis 

memiliki efek 

positif pada 

komitmen 

organisasi dan 

kepuasan kerja dan 

komitmen 

organisasi memiliki 

efek positif pada 

kepuasan kerja. 

Ditemukan juga 

bahwa komitmen 

organisasi memiliki 

fungsi mediator 

parsial antara 

kepemimpinan etis 

dan kepuasan kerja. 
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14.  I. C. Mogots, J.A. 

Boon, L. Fletcher 

(2011)/ Modelling 

the Relationships 

between 

Knowledge 

Sharing, 

Organisational 

Citizenship, Job 

Satisfaction and 

Organisational 

Commitment 

among School 

Teachers in 

Botswana 

Untuk menyelidiki 

hubungan timbal 

balik antara perilaku 

berbagi 

pengetahuan, 

perilaku 

kewarganegaraan 

organisasi, kepuasan 

kerja, dan komitmen 

organisasi. 

Komitmen 

Organisasi: 

Meyer and Allen 

(1991) 

- Affective 

- Continuance  

- Normative 

commitment 

 

Kepuasan Kerja: 

Spector, (2003) 

Perilaku berbagi 

pengetahuan dan 

perilaku warga 

organisasi secara 

signifikan 

berkorelasi positif; 

komitmen 

organisasi adalah 

prediktor signifikan 

perilaku kewargaan 

organisasional; dan 

kepuasan kerja dan 

komitmen 

organisasi secara 

signifikan 

berkorelasi positif. 

Bertolak belakang 

dengan harapan, 

kepuasan kerja dan 

komitmen 

organisasi tidak 

berhubungan 

dengan perilaku 

berbagi 

pengetahuan. 

15.  Fatema-tu-Zohra 

Binte Zaman, 

Noor 

Muhammad, 

Bilkis Khanam 

(2014)/ 

Relationship of 

Work Motivation 

and 

Organisational 

Commitment with 

Job Satisfaction 

of Female Police 

Constables 

Penelitian ini 

dirancang untuk 

menyelidiki 

hubungan antara 

motivasi kerja, 

komitmen 

organisasi, dan 

kepuasan kerja polisi 

wanita. 

Komitmen 

Organisasi: 

Meyer & Allen 

(1997) 

 

Kepuasan Kerja: 

Locke & Latham 

(1976) 

Hasil menunjukkan 

bahwa ada 

hubungan positif 

yang signifikan 

antara motivasi 

kerja dan komitmen 

organisasi dengan 

kepuasan kerja. 

Hasil juga 

menunjukkan bahwa 

variabel-variabel 

dari penelitian ini 

adalah saling 

berkorelasi positif. 

16.  Suharno 

Pawirosumarto, 

Tujuan dari makalah 

ini adalah untuk 

Budaya 

Organisasi: 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 
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Purwanto Katijan 

Sarjana, Rachmad 

Gunawan (2018)/ 

The Effect of 

Work 

Environment, 

Leadership 

Style,and 

Organizational 

Culture Towards 

Job Satisfaction 

and it 

Simplication 

Towards 

Employee 

Performance in 

Parador Hotels 

and Resorts, 

Indonesia 

mengetahui 

pengaruh lingkungan 

kerja, gaya 

kepemimpinan dan 

budaya organisasi 

terhadap kepuasan 

kerja dan 

implikasinya 

terhadap kinerja 

karyawan. 

Robbins and 

Judge (2013) 

- Innovation and 

courage to take 

risks 

- Paying 

attention to 

details  

- Results 

orientation 

- Employees 

orientation 

- Team 

orientation 

- Aggressive 

- Stability 

 

Kepuasan Kerja: 

Smith et al. 

(1969) 

- Work 

- Supervision 

- Wage 

- Promotion  

- Co-worker 

lingkungan kerja, 

gaya kepemimpinan 

dan budaya 

organisasi memiliki 

dampak positif dan 

signifikan pada 

kepuasan kerja, 

tetapi hanya gaya 

kepemimpinan yang 

memiliki efek 

positif dan 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

Kepuasan kerja 

tidak memberikan 

pengaruh yang 

signifikan dan 

positif pada kinerja 

karyawan dan itu 

bukan variabel 

mediasi. 

17.  Hasbi Widagdo, 

Agung Wahyu 

Handaru, Andi 

Pangeran (2013)/ 

Pengaruh Budaya 

Organisasi dan 

Komitmen 

Organisasi 

terhadap 

Kepuasan Kerja 

Karyawan pada 

PT. Nutrifood 

Untuk mengetahui 

seberapa besar 

pengaruh budaya 

organisasi terhadap 

kepuasan kerja, 

komitmen organisasi 

terhadap kepuasan 

kerja dan budaya 

organisasi dan 

komitmen organisasi 

terhadap kepuasan 

kerja, terutama pada 

karyawan di bagian 

pemasaran, 

Budaya 

Organisasi:  

Robbins (2007) 

- Inovasi dan 

keberanian 

mengambil 

resiko 

- Perhatian 

terhadap detail 

- Berorientasi 

pada hasil 

- Berorientasi 

kepada manusia 

Penelitian ini 

menunjukkan hasil 

yaitu,  penentuan 

budaya organisasi 

pada kepuasan kerja 

karyawan adalah 

45,3%. Penentuan 

komitmen 

organisasi terhadap 

kepuasan kerja 

karyawan adalah 

35,6%. Penentuan 

budaya organisasi 

dan komitmen 
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Indonesia di 

Jakarta 

penjualan dan 

distribusi serta divisi 

manufaktur. di PT. 

Nutrifood Indonesia. 

- Berorientasi 

pada tim 

- Agresivitas 

- Stabilitas 

 

Kepuasan Kerja: 

Luthans dan 

Spector dalam 

Mahesa (2010) 

- Pekerjaan itu 

sendiri (Work It 

self) 

- Gaji/Upah (Pay) 

- Promosi 

(Promotion) 

- Atasan 

(Supervision) 

- Rekan Kerja 

(Workers) 

organisasi terhadap 

kepuasan kerja 

karyawan secara 

simultan adalah 

44,7%. 

18.  Yunus Handoko, 

Margono 

Setiawan, 

Surachman, 

Djumahir (201)/ 

Organizational 

Culture, Job 

Satisfaction, 

Organizational 

Commitment, the 

Effect on Lecturer 

Performance 

Untuk menganalisis 

pengaruh Budaya 

Organisasi, 

Kepuasan Kerja, dan 

Komitmen 

Organisasi terhadap 

Kinerja Dosen di 

Perguruan Tinggi 

Swasta Gabungan di 

provinsi Jawa Timur, 

Indonesia. 

Budaya 

Organisasi: 

Wallach (1983) 

- Bureaucratic 

- Innovative  

- Supportive 

culture 

 

Kepuasan Kerja: 

Luthans (1992) 

- Salary  

- Promotion  

- Supervision  

- Work itself  

- Co-workers  

 

Temuan penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa budaya 

organisasi yang kuat 

dan kepuasan kerja 

yang lebih tinggi 

yang dirasakan oleh 

dosen tidak dapat 

secara langsung 

meningkatkan 

kinerja. Namun, 

peran budaya 

organisasi yang kuat 

berdampak pada 

peningkatan 

komitmen, baik 

secara langsung 

maupun tidak 

langsung berdampak 
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pada peningkatan 

kinerja dosen. 

19.  Sununta 

Siengthai, 

Patarakhuan Pila-

Ngarm (2015)/ 

The Interaction 

Effect ff Job 

Redesign and Job 

Satisfaction on 

Employee 

Performance 

Tujuan dari makalah 

ini adalah untuk 

menguji pengaruh 

desain ulang 

pekerjaan serta efek 

interaksi dari desain 

ulang pekerjaan dan 

kepuasan kerja 

terhadap kinerja 

karyawan. 

Kepuasan Kerja: 

Locke (1976) 

 

Kinerja 

Karyawan: 

Herzberg (1968) 

Ditemukan bahwa 

desain ulang 

pekerjaan secara 

signifikan dan 

berbanding terbalik 

dengan kinerja 

karyawan. 

Sementara itu 

kepuasan kerja 

ditemukan 

berhubungan positif 

dan signifikan 

dengan kinerja 

karyawan. Selain 

itu, efek interaksi 

antara desain ulang 

pekerjaan dan 

kepuasan kerja 

ditemukan 

berhubungan positif 

dan signifikan 

dengan kinerja 

karyawan. 

20.  Kum Fai Yuen, 

Hui Shan Loh, 

Qingji Zhou, Yiik 

Diew Wong 

(2018)/ 

Determinants of 

Job Satisfaction 

and Performance 

of Seafarers 

Tujuan dari makalah 

ini adalah untuk 

menganalisis faktor-

faktor penentu inti 

dari kepuasan kerja 

dan kinerja pelaut. 

Kepuasan kerja: 

Adams and 

Freedman (1976) 

 

Kinerja 

karyawan: 

Locke (1976) 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

kepuasan kerja 

sangat berkorelasi 

dengan kinerja 

pekerjaan pelaut. 

Selain itu, jumlah 

tekanan yang terkait 

dengan bekerja di 

atas kapal dan daya 

tarik imbalan 

merupakan penentu 

utama kepuasan 

kerja. Disposisi 

pelaut dan daya 

tarik desain 
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pekerjaan juga 

memiliki dampak 

yang cukup besar 

pada kepuasan 

kerja. 

21.  Marthina 

Berliana, Nahar 

Siregar, Huske 

Dwi Gustian 

(2018)/ The 

Model of Job 

Satisfaction and 

Employee 

Performance 

Tujuan dari 

penelitian ini adalah 

untuk menentukan 

dan menganalisis: 

Kompensasi untuk 

remunerasi, 

kepuasan kerja, 

kinerja dan pengaruh 

kompensasi 

remunerasi dan 

kepuasan kerja 

terhadap kinerja PT. 

Karyawan ABC, 

baik secara simultan 

maupun sebagian. 

Kepuasan Kerja: 

Lumpkin dan 

Dess, (2001) 

- The work itself, 

Wages and 

promotions 

- Working 

conditions 

- Colleagues, 

supervisors and 

superiors 

- Suitability 

between work 

and personality 

 

Kinerja 

Karyawan: 

Martin et al., 

(2017) 

hasil penelitian, 

ditemukan bahwa 

kompensasi 

remunerasi yang 

diberikan dianggap 

cukup tepat, 

kepuasan kerja 

dianggap puas, 

kinerja karyawan 

dianggap tinggi, 

kompensasi 

remunerasi 

berpengaruh pada 

kepuasan kerja, dan 

kompensasi 

remunerasi dan 

kepuasan kerja 

memiliki 

berpengaruh pada 

kinerja karyawan 

antara kompensasi 

remunerasi dan 

kepuasan kinerja 

karyawan 

mempengaruhi 

kinerja, ternyata 

kompensasi 

remunerasi memiliki 

pengaruh dominan. 

 

Berdasarkan rankuman diatas menjelaskan tentang tujuan, variabel indikator, 

serta hasil dari penelitian terdahulu. 
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 Dan berikut ini adalah rankuman indikator-indikator variabel dari para peneliti 

dan teori indikator yang dipilih berdasarkan banyaknya indikator. 

Tabel 2.2  

Rangkuman Variabel Indikator Penelitian Terdahulu 

Variabel Tokoh Teori Teori yang 

digunakan dalam 

penelitian ini 

Pemberdayaan 

Karyawan 

(X1) 

 

 

Lee & Koh  

(2001) 

- Meaningfulness 

- Competence 

- Self-

determination 

- Impact 

Teori yang 

digunakam dalam 

penelitian ini 

adalah Lee & Koh 

dan Spreitzer 

dengan indikator: 

- Meaningfulness 

- Competence 

- Self-

determination 

- Impact 

Spreitzer (1995) - Meaning 

- Competence 

- Self-

determination, 

- Impac 

Petter et al (2002) - Power 

- Decision-making 

- Information 

- Autonomy 

- Initiative and 

creativity 

- Knowledge and 

skills 

- Responsibility 

Spreitzer (2006)  

Fetterman and 

Wandersman 

(2005) 

- Empowerment 

- Community 

ownership 

- Inclusion 

- Democratic 

participation 

- Social justice 
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- Community 

knowledge 

- Evidence-based 

strategies 

- Capacity 

building, 

- Organizational 

learning 

Accountability 

Bartunek & 

Spreitzer (2006) 

  

 

Komitmen 

Organisasi  

(X2) 

Meyer and Allen 

(1991) 

- Affective 

- Continuance 

- Normative 

commitment 

Teori yang 

digunakan dalam 

penelitian ini 

adalah Meyer and 

Allen dengan 

indikator: 

- Affective 

commitment 

- Continuance 

commitment 

- Normative 

commitment 

Allen and Meyer 

(1990) 

- Affective 

- Continuance 

- Normative 

commitment  

 

Allen and Meyer 

(1997)  

- Affective 

commitment 

- Continuance 

commitment 

- Normative 

commitment  

Meyer and Allen 

(1991) 

- Affective 

commitment 

- Continuance 

commitment 

- Normative 

commitment 

Meyer and Allen 

(1991) 

- Affective 

- Continuance  
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- Normative 

commitment 

 

Meyer & Allen 

(1997) 

 

Budaya 

Organisasi 

(X3) 

Robbins (2005) - Innovation and 

Risk Taking 

- Attention to Detail 

- Outcome 

Orientation 

- People 

Orientation 

- Team Orientation 

- Aggressiveness 

- Stability 

Teori yang 

digunakan dalam 

penelitian ini 

adalah Robbins 

dengan indikator: 

- Innovation and 

Risk Taking 

- Attention to Detail 

- Outcome 

Orientation 

- People 

Orientation 

- Team Orientation 

- Aggressiveness 

- Stability 

Robbins (1996) - Innovation and 

the courage to take 

risks 

- The attention to 

detail 

- Oriented to the 

result 

- Oriented to 

humans 

- Oriented to the 

team 

- Aggressiveness 

Stability 

Wallach (1983) - Bureaucracy 

culture  

- Innovative culture 



48 
 

- Supportive 

culture 

Judge (2013) - Innovation and 

courage to take 

risks 

- Paying attention 

to details  

- Results 

orientation 

- Employees 

orientation 

- Team orientation 

- Aggressive 

- Stability 

Robbins (2007) - Inovasi dan 

keberanian 

mengambil resiko 

- Perhatian 

terhadap detail 

- Berorientasi pada 

hasil 

- Berorientasi 

kepada manusia 

- Berorientasi pada 

tim 

- Agresivitas 

- Stabilitas 

Wallach (1983) - Bureaucratic 

- Innovative  

- Supportive 

culture 

Kinerja Karyawan 

(Y) 

Mohammed et al. 

(1998) 

 Teori yang 

digunakan dalam 

penelitian ini 

adalah Bernardin 

and Russel dengan 

indikator:  

- Quality  

- Quantity 

Greasley et al., 

(2007) 

 

Armstrong 

(2000) 
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Sharma, Borna, 

and Stearns, 

(2009) 

 - Timelines 

- Cost effectiveness 

- Need for 

supervisor 

- Interpersonal 

impact 

Motowidlo and 

Van Scotter 

(1994) 

- Task performance 

- Contextual 

performance 

Viswesvaran 

(1993) 

- Innovation 

- Effort 

- Initiative 

- Productivity 

- Knowledge 

workers 

(Jehn,2003) 

(Hofstede et al. 

1990) 

- Quality of Service 

- Attendance 

- Flexibility 

Bernardin and 

Russel (1995: 

383) 

- Quality 

- Quantity 

- Timeliness 

- Cost effectiveness 

- Need for 

supervision 

- Interpersonal 

impact 

Bernadin or 

Rusel (1993) 

- Quality  

- Quantity 

- Timelines 

- Cost effectiveness 

- Need for 

supervisor 

- Interpersonal 

impact 

Herzberg (1968)  

Locke (1976)  

Martin et al., 

(2017) 
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Kepuasan Kerja 

(Z) 

Locke (1976) and 

Spector (1997) 

- Rewards 

- Other people 

such as co-

workers  

- The organisation 

itself 

- The nature of 

work itself 

Teori yang 

digunakan dalam 

penelitian ini 

adalah Luthan 

dengan indikator: 

- Salary  

- Promotion  

- Supervision  

- Work itself  

- Co-workers 
Bari, Fanchen, & 

Baloch, (2016) 

- Financial 

advantages and 

benefits 

- Career 

development and 

promotion 

- Working 

environment 

- Managers and 

colleagues 

Dinler (2010)  

Weiss (1967) - Internal 

- External  

- Employee 

relationships and 

total job 

satisfaction 

Spector, (2003)  

Locke & Latham 

(1976) 

 

Smith et al. 

(1969) 

- Work 

- Supervision 

- Wage 

- Promotion  

Co-worker 

Luthans dan 

Spector dalam 

Mahesa (2010) 

- Pekerjaan itu 

sendiri (Work It 

self) 

- Gaji/Upah (Pay) 
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- Promosi 

(Promotion) 

- Atasan 

(Supervision) 

- Rekan Kerja 

(Workers) 

Luthans (1992) - Salary  

- Promotion  

- Supervision  

- Work itself  

- Co-workers  

Locke (1976)  

Adams and 

Freedman (1976) 

 

Lumpkin dan 

Dess, (2001) 

- The work itself, 

Wages and 

promotions 

- Working 

conditions 

- Colleagues, 

supervisors and 

superiors 

- Suitability 

between work and 

personality 

 

2.2.  Landasan Teori 

  Manajemen Sumber Daya Manusia 

1. Definisi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah aspek penting dalam 

menjalankan perusahaan atau organisasi agar dapat mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Menurut Snell & Bohlander (2013), Manajemen sumber daya manusia 
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merupakan proses dalam mengelola kemampuan manusia untuk mencapai tujuan 

perusahaan yaitu dengan cara mengembangkan keterampilan karyawan, pengetahuan 

dan kemampuan serta memberikan imbalan atas usaha yang telah dilakukan. Menurut 

Dessler (2003), MSDM merupakan suatu kebijakan dan praktik yang diperlukan untuk 

melaksanakan “orang” atau sumber daya manusia sebagai bagian dari posisi 

manajemen, termasuk perekrutan, penyaringan pelatihan, penghargaan, dan penilaian. 

Armstrong (2014) juga menjelaskan manajemen sumber daya manusia 

didasarkan pada empat prinsip. Pertama, perusahaan harus dijadikan sebagai tempat 

harta yang penting dan manajemen yang baik idalamnya merupakan kunci keberhasilan 

bagi perusahaan. Kedua, keberhasilan organisasi didasarkan pada peraturan, prosedur 

dan kebijakan untuk mengelola sumber daya agar dapat memberikan kontribusi yang 

nyata bagi perusahaan. Ketiga, nilai budaya dan lingkungan organisasi memberikan 

pengaruh langsung terhadap pencapaian organisasi. Keempat, manajemen sumber daya 

manusia harus berhubungan, berintegrasi, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

Karena itu sumber daya manusia adalah hal yang penting untuk diperhatikan 

khususnya dalam organisasi karena sumber daya manusia merupakan penggerak dari 

organisasi tersebut untuk mencapai suatu tujuan organisasi, maka dibutuhkan 

kerjasama antara sumber daya mausia dengan fasilitas yang diberikan oleh organisasi 

untuk menunjang kinerja. 
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2. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Dessler (2003), mengklarifikasikan ruang lingkup manajemen sumber daya 

manusia menjadi dua faktor pokok. Kedua fungsi manajemen sumber daya manusia 

tersebut, yaitu:  

a. Fungsi Manajerial  

Secara keseluruhan, fungsi manajemen ini mewakili proses manajemen. 

Aktivitas spesifik yang terlibat dalam setiap fungsi meliputi:  

1) Perencanaan (Planning)  

Menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dan 

bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Menetapkan standar dan sasaran, 

mengembangkan aturan dan prosedur, serta mengembangkan rencana dan 

peramalan  

2) Pengorganisasian (Organizing)  

Adanya pembagian tugas atau struktur hubungan antara pekerjaan dan 

pengelompokan tenaga kerja sehingga tercapai suatu kesatuan dalam rangka 

mencapai yang tujuan yang telah ditetapkan. 

3) Pengarahan (Directing)  

Setelah perencanaan dan pengorganisasian telah ditetapkan, maka fungsi 

ini adalah sebagai pelsaksananya seperti menunjukkan dan memberitahukan 

kesalahan karyawan, memikirkan suatu dorongan, hadiah atau sanksi kepada 

karyawan sesuai prestasi kerja yang mereka raih.  
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4) Pengendalian (Controlling)  

Suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan manajer untuk melakukan 

pengamatan, penelitian, serta penilaian dari pelaksana seluruh kegiatan organsiasi 

yang sedang atau telah berjalan untuk mencapai tujuan organisasi. 

b. Fungsi Manajerial  

1) Pengadaan (Procurement)  

Merupakan usaha untuk menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan 

menurut jumlah dan keahlian tertentu dengan cara mencari asal sumber tenaga 

kerja, melaksanakan proses seleksi dan memanfaatkan tenaga sesuai dengan 

kebutuhan.  

2) Pengembangan (Development) 

Merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan, 

baik kemampuan manajerial maupun kemampuan teknis operasional. Untuk itu 

diperlukan pengembangan karyawan baru dengan sebaik mungkin dengan 

tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Hal tersebut 

apat dillakukan melalui program pendidikan dan pelatihan.                       

3) Kompensasi (Compensation)  

Kompensasi merupakan imbalan atau penghargaan yang adil dan layak 

dari pihak perusahaan terhadap para karyawan atas prestasi yang telah 

diberikan oleh karyawan. Kompensasi ini dapat berupa upah, gaji, insentif, 

tunjangan-tunjangan, sarana-sarana lain yang dapat memberikan kepuasan 

kepada karyawan. 
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4) Integrasi (Integration)  

Suatu usaha yang mempengaruhi para karyawan secara keseluruhan, 

berupa tindakan-tindakan yang dapat diarahkan menuju tujuan yang 

menguntungkan bagi perusahaan, pekerja, dan rekan kerja.  

5) Pemeliharaan (Maintenance)  

Pemeliharaan ditujukan untuk membuat karyawan merasa nyaman 

sehingga mampu bekerja dengan baik di perusahaan. Pemeliharaan karyawan 

yang baik akan menghasilkan yang baik, salah satunya adalah tingkat 

perputaran tenaga kerja yang rendah. Dua hal yang perlu diperhatikan  

perusahaan yaitu pemeliharaan kondisi fisik dam sikap karyawan.  

6) Pemutusan (Separation)  

Pemutusan kerja terjadi karena lanjut usia atau sudah melampaui batas 

kerja yang diizinkan oleh perusahaan, bisa juga karena perusahaan tidak 

memerlukan karyawan tersebut dan atau karyawan mengajukan permohonan 

pengunduran diri dari perusahaan. Pemutusan kerja biasanya berupa pensiunan, 

pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemecatan dan 

pergantian tenaga kerja. 

Menurut Hasibuan (2006) fungsi manajemen sumber daya manusia ada sebelas. 

Kesebelas fungsi tersebut adalah:  
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- Perencanaan (Human Resources Plannning)  

Perencanaan (human resources plannning) adalah merencanakan 

tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan apa yang dibutuhkan  

perusahaan dalam membantu mewujudkan tujuan. 

- Pengorganisasian  

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua 

karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi 

wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi (organization 

chart).   

- Pengarahan (directing)  

Pengarahan (directing) merupakan kegiatan mengarahkan semua 

karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam 

membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.   

- Pengendalian (controlling)  

Pengendalian (controlling) merupakan kegiatan mengendalikan semua 

karyawan agar mentaati peraturanperaturan perusahaan dan bekerja sesuai 

dengan rencana.   

- Pengadaan   

Pengadaan (procurement) adalah proses penarikan, seleksi, 

penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan.  
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- Pengembangan (development)  

Pengembangan (development) adalah proses peningkatan keterampilan 

teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan 

pelatihan. 

- Kompensasi (compensation)  

Kompensasi (compensation) adalah pemberian balas jasa langsung 

(direct) dan tidak langsung (indirect), uang atau barang kepada karyawan 

sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan.  

- Pengintegrasian (integration)  

Pengintegrasian (integration) adalah kegiatan untuk mempersatukan 

kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan agar tercipta kerjasama yang 

srasi dan saling menguntungkan.   

- Pemeliharaan (maintenance)  

Pemeliharaan (maintenance) merupakan kegiatan untuk memelihara 

atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar mereka 

tetap berada dan bekerja di dalam organisasi.   

- Kedisiplinan  

Kedisiplinan merupakan keinginan dan kesadaran untuk mentataati 

peraturan peraturan perusahaan dan norma-norma sosial. Kedisiplinan 

merupakan fungsi manajemen sumber daya manusai yang terpenting dan kunci 

terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang 

maksimal.  
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- Pemberhentian   

Pemberhentian (separation) merupakan putusnya hubungan kerja 

seseorang dari suatu perusahaan. 

  Kinerja Karyawan 

1. Definisi Kinerja Karyawan 

Menurut Prawirosentoso (2000) kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh 

seseorang atau kelompok dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung 

jawab, dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara hukum, tidak melanggar 

hukum, dan sesuai dengan moral dan etika. Sedangkam menurut Helfert (1996) kinerja 

adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu 

tertentu, merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional 

perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki. Dan menurut 

Wibowo (2009) Kinerja berasal dari makna kinerja. Orang lain juga memberikan 

pemahaman tentang kinerja sebagai kinerja, hasil kerja, atau prestasi. Memang, kinerja 

memiliki makna yang lebih luas, tidak hanya mencakup hasil kerja, tetapi juga 

bagaimana cara kerja diproses. 

Robbins dan Judge (2014) menjelaskan kinerja merupakan tingkat efisiensi dan 

efektivitas serta inovasi dalam pencapaian tujuan oleh pihak manajemen dan divisi 

divisi yang ada dalam organisasi. Kinerja dikatakan baik dan sukses jika tujuan yang 

diinginkan dapat dicapai dengan baik. Kinerja juga dipandang sebagai fungsi dari 

interaksi antara kemampuan, motivasi dan kesempatan, sehingga kinerja seseorang 
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dipengaruhi oleh kepuasan kerja. Kinerja merupakan tindakan yang menunjukkan 

bahwa dia adalah anggota kelompok. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kinerja 

menunjuk (mengacu) pada perbuatan atau tingkah laku seseorang di dalam suatu 

kelompok (organisasi). 

2. Tujuan dan Manfaat Kinerja Karyawan 

Armstrong (2004), menyatakan tujuan yang menyeluruh tentang manajemen kinerja 

adalah untuk menumbuhkan suatu budaya dimana individu dan kelompok 

bertanggungjawab atas kelanjutan peningkatan proses bisnis dan peningkatan 

keterampilan dan konstribusi mereka sendiri. Tujuan spesifik manajemen kinerja 

menurut Armstrong (2004) adalah 

- Mencapai peningkatan yang dapat diraih dalam kinerja organisasi 

- Bertindak sebagai pendorong perubahan dalam mengembangkan suatu budaya 

yang berorientasi pada kinerja 

- Meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan 

- Memungkinkan individu mengembangkan kemampuan mereka, meningkatkan 

kepuasan kerja mereka dan mencapai potensi penuh mereka bagi keuntungan 

mereka sendiri dan organisasi secara keseluruhan. 

- Mengembangkan hubungan yang konstruktif dan terbuka antara individu dan 

manajer dalam suatu proses dialog yang dihubungkan dengan pekerjaan yang 

sedang dilaksanakan sepanjang tahun. 
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- Memberikan suatu kerangka kerja bagi kesepakatan sasaran sebagaimana 

diekspresikan dalam target dan standar kinerja sehingga pengertian bersama 

tentang sasaran dan perananan yang harus dimainkan manajer dan individu 

dalam mencapai sasaran tersebut meningkat. 

- Memusatkan perhatian pada atribut dan kompetensi yang diperlukan agar bisa 

dilaksanakan secara efektif dan apa yang harus dilakukan untuk 

mengembangkan atribut dan potensi tersebut. 

- Memberikan ukuran yang akurat dan obyektif dalam kaitannya dengan target 

dan standar yang disepakati sehingga individu menerima umpan balik dari 

manajer tentang seberapa baik yang mereka lakukan. 

- Atas dasar penilaian ini, memungkinkan untuk individu bersama manajer 

menyepakai rencana peningkatan dan metode pengimplementasiannya dan 

secara bersama mengkaji perlunya training dan pengembangan serta 

menyepakati bagaimana kebutuhan itu terpenuhi. 

- Memberi kesempatan individu untuk mengungkapkan aspirasai dan perhatian 

mereka tentang pekerjaan mereka. 

- Menunjukkan pada setiap orang bahwa organisasi menilai mereka sebagai 

individu 

- Membantu memberikan wewenang kepada orang, memberi orang lebih banyak 

ruang lingkup untuk bertanggung jawab atas pekerjaan dan melaksanakan 

kontrol atas pekerjaan itu.  
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Menurut Mulyadi dan Johny Setyawan (1999) tujuan utama dari kinerja adalah 

untuk memotivasi inidividu untuk mencapai sasaran organisasi dan dalam memenuhi 

standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga membuahkan tindakan 

dan hasil yang diinginkan oleh organisasi. 

 Tujuan dan manfaat kinerja dapat dicapai apabila kinerja dikelola dengan baik. 

Setiap organisasi dapat memperoleh manfaat yang berbeda beda sesuai dengan tujuan 

organisasi. 

3. Indikator Kinerja Karyawan 

Indikator kinerja karyawan menurut Motowidlo and Van Scotter (1994) ada dua yaitu,  

- Task performance 

- Contextual performance 

Indikator kinerja karyawan menurut Viswesvaran (1993) ada lima yaitu,  

- Innovation 

- Effort 

- Initiative 

- Productivity 

- Knowledge workers 

Indikator kinerja karyawan menurut Hofstede et al. (1990) ada tiga yaitu, 

- Quality of Service 
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- Attendance 

- Flexibility 

Indikator kinerja karyawan menurut Bernardin and Russel (1995) ada enam yaitu,  

- Quality 

- Quantity 

- Timeliness 

- Cost effectiveness 

- Need for supervision 

- Interpersonal impact 

Dari beberapa indikator tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan 

indikator kinerja karyawan yang ditulis oleh Bernardin and Russel 

  Pemberdayaan Karyawan 

1. Definisi Pemberdayaan Karyawan 

Menurut Noe et.al (1994) pemberdayaan adalah merupakan pemberian 

tanggung jawab dan wewenang terhadap pekerjaan untuk mengambil keputusan 

menyangkut semua pengembangan produk dan pengambilan keputusan. 

Pemberdayaan karyawan berarti memampukan dan memberi kesempatan kepada 

karyawan untuk merencanakan, mengimplementasikan rencana, dan mengendalikan 

pengimplementasian rencana pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya atau 

tanggung jawab kelompoknya. Dari sudut pandang manajer, pemberdayaan karyawan 
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merupakan proses pemberian peluang kepada karyawan untuk memampukan diri 

dalam merencanakan, dan mengendalikan pengimplementasian rencana pekerjaan 

yang menjadi tanggung jawab karyawan. Selain itu sudut pandang dari karyawan, 

pemberdayaan karyawan merupakan proses untuk meningkatkan keandalan dirinya 

agar dipercaya oleh manajer dalam merencanakan dan mengendalikan 

pengimplementasian rencana pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. 

Menurut Khan (1997) pemberdayaan karyawan menjadi salah satu upaya yang 

wajib dilakukan untuk terciptanya karyawan yang berkualitas, memiliki kemampuan 

memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai iptek, serta kemampuan manajemen, 

meningkatkan mutu karyawan untuk dapat memenuhi tantangan perkembangan yang 

semakin cepat, efisien dan produktif, harus dilakukan secara terus menerus sehingga 

tetap menjadi karyawan yang produktif. Sementara, Snell and Bohlander (2013), 

mengungkapkan bahwa pemberdayaan merupakan proses pemberian kekuatan kepada 

karyawan untuk dapat menginisiasi perubahan, dengan demikian akan dapat 

mendorong mereka untuk mengambil tanggungjawab atas apa yang mereka lakukan. 

2. Manfaat Pemberdayaan Karyawan 

Dalam setiap perusahaan yang melakukan pemberdayaan tentunya untuk 

mendapatkan berbagai manfaat baik untuk perusahaan itu sendiri maupun untuk para 

karyawan yang diberdayakan. Siagian (1996), mengungkapkan ada beberapa manfaat 

yang akan diperoleh dari pemberdayaan, yaitu:  
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1) Meningkatkan kemampuan karyawan dalam menyelesaikan berbagai masalah 

yang dihadapi  

2) Terjadinya internalisasi dan operasionalisasi faktor-faktor motivasional 

3) Peningkatan kemampuan karyawan dalam mengatasi stress, frustasi, dan 

konflik  

4) Membantu para karyawan membuat keputusan dengan lebih baik  

5) Timbulnya dorongan dalam diri para karyawan untuk meningkatkan 

kemampuan kerjanya 

6) Semakin besarnya pengakuan atas kemampuan seseorang  

7) Semakin besarnya tekat pegawai untuk lebih mandiri  

8) Mengurangi ketakutan dalam menghadapi tugas di masa depan 

Wibowo (2005), menjelaskan bahwa suatu perusahaan yang menjalankan 

pemberdayaan karyawan akan mendapatkan manfaat sebagai berikut:  

1) Dapat menghadirkan perasaan yang puas dalam mengambil tanggungjawab 

untuk menjalankan tugas dengan melakukan sesuatu yang berharga dan 

memperoleh kesenangan dalam melakukan komunikasi.  

2) Dapat meningkatkan percaya diri dalam melakukan sesuatu sehingga dapat 

menigkatkan kepuasan kerja seperti kerjasama yang lebih dekat dekat dengan 

orang lain, bekerja dengan tujuan yang lebih jelas dan mendapatkan prestasi 

apabila tujuan telah tercapai.  



65 
 

3) Pemberdayaan dalam organisasi akan meningkatkan kinerja organisasi dan 

karyawan, serta dapat mengembangkan bakatnya secara penuh.  

3. Indikator Pemberdayaan Karyawan 

Menurut Lee & Koh (2001) indikator dari pemberdayaan karyawan ada lima yaitu,  

- Meaningfulness 

- Competence 

- Self-determination 

- Impact 

Menurut Spreitzer (1995) ada lima indikator pemberdayaan karyawan yaitu,  

- Meaningfulness 

- Competence 

- Self-determination 

- Impact 

Menurut Petter et al (2002) pemberdayaan karyawan memiliki tujuh inikator yaitu,  

- Power 

- Decision-making 

- Information 

- Autonomy 

- Initiative and creativity 

- Knowledge and skills 
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- Responsibility 

Menurut Fetterman and Wandersman (2005) pemberdayaan karyawan memiliki 10 

indikator yaitu,  

- Empowerment 

- Community ownership 

- Inclusion 

- Democratic participation 

- Social justice 

- Community knowledge 

- Evidence-based strategies 

- Capacity building 

- Organizational learning 

- Accountability 

Dari beberapa indikator tersebut, pada pnelitian ini penulis menggunakan 

indikator yang di tulis oleh Lee & Koh (2001) dan Spreitzer (1995). 

  Komitmen Organisasi 

1. Definisi Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasional erat kaitannya dengan sikap individu yang menjadi 

anggota organisasi tersebut. Seseorang yang memiliki komitmen organisasional akan 

menunjukkan kesediaannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi, 
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terlibat aktif dalam organisasi, dan merasa bagian dari organisasi. Hal ini sejalan 

dengan apa yang dinyatakan oleh Kreitner dan Kinicki (2008), bahwa komitmen 

organisasional mencerminkan bagaimana seorang individu mengidentifikasikan 

dirinya dengan organisasinya dan terikat dengan tujuantujuan organisasinya. 

Luthans (2006) juga mengemukakan bahwa komitmen organisasional adalah 

suatu sikap yang merefleksikan loyalitas karyawan pada organisasi dan proses 

berkelanjutan yang dengan itu pula anggota organisasi tersebut mengekspresikan 

perhatiannya terhadap organisasi dan keberhasilan, serta kemajuan organisasinya yang 

berkelanjutan. Dessler (1994) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai kekuatan 

identifikasi dan keterlibatan individu dengan organisasi. Komitmen yang tinggi 

dicirikan dengan tiga hal, yaitu kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan 

dan nilainilai organisasi, kemauan yang kuat untuk bekerja demi organisasi dan 

keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi. Komitmen nampak dalam 

tiga bentuk sikap yang terpisah tapi saling berhubungan erat, pertama identifikasi 

dengan misi organisasi, kedua keterlibatan secara psikologis dengan tugas-tugas 

organisasi dan yang terakhir loyalitas serta keterikatan dengan organisasi.  

Allen dan Meyer (1997), menuturkan bahwa komitmen organisasional 

merupakan suatu konstruk secara psikologis yang menjadi karateristik hubungan 

anggota organisasi dengan organisasinya, dan mempunyai sebuah implikasi terhadap 

keputusan individu untuk tetap melanjutkan keanggotannya dalam organisasi. Setiap 

anggota yang memiliki komitmen terhadap organisasinya akan lebih cepat untuk dapat 
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bertahan menjadi bagian dari organisasi. Luthans (2006) juga menyebutkan bahwa ada 

dua faktor yang mempengaruhi komitmen organisasional, yaitu:  

a. Faktor orang atau individual, seperti: usia, kedudukan dalam organisasi, dan 

disposisi  

b. Faktor organisasi, seperti: desain pekerjaan, nilai-nilai, dukungan dan gaya 

kepemimpinan. 

2. Indikator Komitmen Organisasi 

Menurut Meyer and Allen (1991) ada tiga indikator komitmen organisasi yaitu,  

- Affective Commitment 

- Continuance Commitment 

- Normative Commitment 

Dan pada penelitian ini penulis menggunakan indikator komitmen organisasi 

yang ditulis oleh Meyer and Allen (1991) 

  Budaya Organisasi 

1. Definisi Budaya Organisasi 

Pengertian Budaya organisasi mempunyai makna yang luas. Luthans 

(1995:497) menyatakan bahwa budaya organisasi merupakan norma–norma dan nilai–

nilai yang mengarahkan perilaku anggota organisasi. Setiap anggota organisasi akan 

berperilaku sesuai dengan budaya yang berlaku agar diterima oleh lingkungannya. 

Robbins (2002:247) menyatakan bahwa budaya organisasi merupakan sebuah sistem 
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pemaknaan bersama dibentuk oleh para warganya yang sekaligus menjadi pembeda 

dengan organisasi lainnya Untuk dapat memahami lebih lanjut mengenai sistem makna 

budaya organisasi, maka dilakukan beberapa penelitian yang telah mendeskripsikan 

karakteristik – karakteristik yang dapat mencerminkan budaya organisasi di dalam 

sebuah perusahaan. 

Robbins & Coulter (2010) mengemukakan bahwa “Budaya organisasi atau 

organizational culture adalah sehimpunan nilai, prinsip, tradisi dan cara bekerja yang 

dianut bersama oleh dan mempengaruhi perilaku serta tindakan para anggota 

organisasi”. Dalam kebanyakan organisasi, nilai- nilai dan praktik- praktik yang dianut 

bersama (shared) ini telah berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman dan 

benar- benar sangat mempengaruhi bagaimana sebuah organisasi dijalankan. 

2. Karakteristik Budaya Organisasi 

Menurut Luthans (2012), ada enam karakteristik penting budaya organisasional 

yaitu:  

a) Aturan-aturan perilaku (Observed behavioral regularities): keberaturan cara 

bertindak dari para anggota yang tampak teramati. Ketika anggota organisasi 

berinteraksi dengan anggota organisasi lainnya, mereka mungkin menggunakan 

bahasa umum, istilah, atau ritual tertentu.  

b) Norma (Norms): berbagai standar perilaku yang ada, termasuk di dalamnya 

tentang pedoman sejauh mana suatu pekerjaan harus dilakukan. 
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c) Nilai-nilai dominan (dominant values): adanya nilai-nilai inti yang dianut 

bersama oleh seluruh anggota organisasi, misalnya tentang kualitas produk 

yang tinggi, absensi yang rendah atau efisiensi yang tinggi.  

d) Filosofi (Philosophy): adanya kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan 

keyakinan organisasi dalam memperlakukan pelanggan dan karyawan. 

e) Peraturan (Rules): adanya pedoman yang ketat, dikaitkan dengan kemajuan 

organisasi.  

f) Iklim organisasi (Organization climate): merupakan perasaan keseluruhan (an 

overall “feeling”) yang tergambarkan dan disampaikan melalui kondisi tata 

ruang, cara berinteraksi para anggota organisasi, dan cara anggota organisasi 

memperlakukan dirinya dan pelanggan atau orang lain. 

Robbins dan Judge (2008:256) ada tujuh karakteristik primer yang secara 

bersama-sama menangkap hakikat budaya organisasi. Tujuh poin tersebut 

adalah:  

a) Inovasi dan Pengambilan Resiko  

Sejauh mana para karyawan didorong untuk inovatif dan berani mengambil 

resiko. Selain itu bagaimana perusahaan menghargai tindakan pengambilan 

risiko oleh karyawan dan membangkitkan ide karyawan.  
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b) Perhatian ke Hal yang Rinci   

Sejauh mana para karyawan diharapkan mau memperlihatkan kecermatan, 

analisis, dan perhatian kepada rincian.  

c) Orientasi Hasil  

Sejauh mana manjamen fokus terhadap hasil bukan pada teknik dan proses 

yang digunakan untuk mendapatkan hasil itu seperti menganalisa dan 

mengevaluasi pelaksanaan tugas. 

d) Orientasi Orang  

Sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan efek hasil pada 

orang-orang di dalam organisasi itu seperti mendorong karyawan yang 

menjalankan ide-ide mereka, memberikan penghargaan kepada karyawan yang 

berhasil menjalankan ide-ide.  

e) Orientasi Tim  

Sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan dalam tim-tim kerja, bukannya 

individu seperti dukungan manajemen pada karyawan untuk bekerja sama 

dalam satu tim, dukungan manajemen untuk menjaga hubungan dengan rekan 

kerja di anggota tim lain.  
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f) Keagresifan  

Sejauh mana orang-orang itu agresif dan kompetitif, bukan bersantai 

seperti persaingan yang sehat antar karyawan dalam bekerja, karyawan 

didorong untuk mencapai produktivitas optimal. 

g) Kemantapan  

Sejauh mana kegiatan organisasi menekanka dipertahankannya status 

sebagai lawan dari pertumbuhan atau inovasi. 

3. Indikator Budaya Organisasi 

Indikator budaya organisasi menurut Robbins (2005) ada tujuh yaitu,  

- Innovation and Risk Taking 

- Attention to Detail 

- Outcome Orientation 

- People Orientation 

- Team Orientation 

- Aggressiveness 

- Stability 
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Indikator budaya organisasi menurut Wallach (1983) ada tiga yaitu,  

- Bureaucracy culture  

- Innovative culture 

- Supportive culture 

Indikator budaya organisasi menurut Judge (2013) ada tujuh yaitu, 

- Innovation and courage to take risks 

- Paying attention to details  

- Results orientation 

- Employees orientation 

- Team orientation 

- Aggressive 

- Stability 

Indikator budaya organisasi menurut Wallach (1983) ada tiga yaitu,  

- Bureaucratic 

- Innovative 

- Supportive culture 

Berdasarkan beberapa indikator tersebut, pada penelitian ini penulis 

menggunakan indikator budaya organisasi yang ditulis oleh Robbins.   
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  Kepuasan Kerja 

1. Definisi Kepuasan Kerja 

Menurut Mathis dan Jackson (2006), kepuasan kerja (job satisfaction) adalah 

keadaan emosional yang positif yang merupakan hasil dari evaluasi pengalaman kerja 

seseorang. 

Robbins (2003:30) menjelaskan kepuasan kerja adalah suatu sikap umum 

terhadap pekerjaan seseorang, selisih antara banyaknya ganjaran yang diterima seorang 

pekerja dan banyaknya yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Banyak faktor 

yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan, termasuk: gaji, tunjangan, prestasi, 

otonomi, pengakuan, komunikasi, kondisi kerja, pekerjaan penting, rekan kerja, tingkat 

profesionalisme, iklim organisasi, hubungan interpersonal, bekerja untuk sebuah 

lembaga terkemuka, dukungan pengawasan, efektifitas positif, keamanan kerja, 

fleksibilitas kerja, bekerja dalam lingkungan tim dan faktor genetik. Dan menurut 

Menurut Luthans (2006:243), kepuasan kerja adalah hasil dari persepsi karyawan 

mengenai seberapa baik pekerjaan mereka memberikan hal yang dinilai penting. 

Schein (1992), budaya organisasi adalah pola asumsi dasar yang diciptakan, 

ditemukan, atau dikembangkan oleh kelompok tertentu ketika mereka 

mengadaptasikan diri dengan masalah eksternal dan integrasi internal bekerja dengan 

baik dan dianggap sebagai nilai, dan mengajarkan kepada anggota baru cara yang benar 

untuk merealisasikannya. 
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2. Faktor-faktor yang dapat Mempengaruhu Kepuasan Kerja 

Menurut Rivai (2015), secara teoritis, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

kepuasan kerja sangat banyak jumlahnya, seperti gaya kepemimpinan, produktivitas 

kerja, perilaku, locus of control, pemenuhan harapan penggajian dan efektivitas kerja. 

Faktor-faktor yang biasa digunakan untuk mengukur kepuasan kerja seorang karyawan 

adalah :  

- Isi pekerjaan, penampilan tugas pekerjaan yang aktual dan sebagai kontrol terhadap 

pekerjaan  

- Supervisi  

- Organisasi dan manajemen  

- Kesempatan untuk maju  

- Gaji dan keuntungan dalam bidang finansial lainnya seperti adanya intensif  

- Rekan kerja  

- Kondisi pekerjaan. 

 Menurut Davies et al. (2006) Secara umum, kepuasan kerja menggambarkan 

jatuhnya karyawan tentang pekerjaan mereka. Banyak penelitian telah menunjukkan 

bahwa kepuasan kerja adalah fenomena multi dimensi, dipengaruhi oleh beberapa 

faktor internal dan eksternal, seperti : 

- Nilai 

- Prinsip 
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- Kepribadian 

- Harapan individu 

- Sifat Pekerjaan 

- Peluang yang disediakan 

3. Indikator Kepuasan Kerja 

Indikator kepuasan kerja menurut Locke (1976) and Spector (1997) ada empat yaitu 

- Rewards 

- Other people such as co-workers  

- The organisation itself 

- The nature of work itself 

Indikator kepuasan kerja menurut Bari, Fanchen, & Baloch, (2016) ada empat yaitu, 

- Financial advantages and benefits 

- Career development and promotion 

- Working environment 

- Managers and colleagues 

Indikator kepuasan kerja menurut Weiss (1967) ada tiga yaitu 

- Internal 

- External  

- Employee relationships and total job satisfaction 
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Indikator kepuasan kerja menurut Smith et al. (1969) ada lima yaitu,  

- Work 

- Supervision 

- Wage 

- Promotion  

- Co-worker 

Indikator kepuasan kerja menurut Luthans dan Spector dalam Mahesa (2010) ada 

lima yaitu, 

- Pekerjaan itu sendiri (Work It self) 

- Gaji/Upah (Pay) 

- Promosi (Promotion) 

- Atasan (Supervision) 

- Rekan Kerja (Workers) 

Indikator kepuasan kerja menurut Luthans (1992) ada lima yaitu, 

- Salary  

- Promotion  

- Supervision  

- Work itself  

- Co-workers 
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Indikator kepuasan kerja menurut Lumpkin dan Dess, (2001) ada empat yaitu, 

- The work itself, Wages and promotions 

- Working conditions 

- Colleagues, supervisors and superiors 

- Suitability between work and personality 

Dari beberapa indikator tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan indikator 

kepuasan kerja yang di tulis oleh Luthans.  

2.3.  Hubungan antar Variabel 

2.3.1.  Pengaruh Pemberdayaan Karyawan terhadap Kinerja Karyawan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Marghany (2015) 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Marghany (2015) ditemukan hasil 

penelitian ini dapat membantu organisasi perhotelan dalam upaya mereka untuk 

memberikan pemberdayaan tinggi untuk meningkatkan kinerja karyawan 

mereka. Maka dapat membuktikan bahwa pemberdayaan karyawan 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Meyerson dan Dewettinck (2012) 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Meyerson dan Dewettinck (2012) 

ditemukan bahwa pengaruh diterapkan pemberdayaan karyawan dibandingkan 

dengan sebelum penerapan pemberdayaan, telah menyebabkan peningkatan 
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kinerja karyawan. Maka dapat membuktikan bahwa pemberdayaan karyawan 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

3. Penelitian yang dilakukan Mohapatra dan  Sundaray (2018) 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Mohapatra dan  Sundaray (2018) 

ditemukan tidak ada keraguan bahwa pemberdayaan dicapai dengan perubahan 

organisasi yang obyektif dan struktural yang memberikan kenyamanan yang 

lebih besar bagi individu untuk membuat keputusan dan menggunakan 

pengaruh yang lebih besar terkait pekerjaan mereka. Maka dapat membuktikan 

bahwa pemberdayaan karyawan berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan. 

H1: Terdapat pengaruh positif dari pemberdayaan karyawan terhadapkinerja 

karyawan 

2.3.2. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Karyawan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yiing dan Ahmad (2008) 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Yiing dan Ahmad (2008) 

ditemukan bahwa asil penelitian mengatakan secara umum, dan dengan 

beberapa pengecualian, perilaku kepemimpinan ditemukan secara signifikan 

terkait dengan komitmen organisasi, dan budaya organisasi memainkan peran 

penting dalam memoderasi hubungan ini. Maka dapat membuktikan bahwa 

komitmen berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan, Surachman, dan Irawanto (2017) 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiawan, Surachman, dan 

Irawanto (2017) ditemukan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

kepemimpinan pelayan tidak dapat secara langsung menghasilkan kinerja 

karyawan tetapi dapat menghasilkan kinerja karyawan melalui komitmen dan 

kepercayaan organisasi. Maka dapat membuktikan bahwa komitmen organisasi 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

H2: Terdapat pengaruh positif dari komitmen organisasi terhadap kinerja 

karyawan 

2.3.3.  Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Weerarathna dan Geeganage (2014) 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Weerarathna dan Geeganage (2014) 

ditemukan penelitian ini menunjukkan budaya organisasi secara positif terkait 

dengan kinerja karyawan. Maka dapat membuktikan bahwa budaya organisasi 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hakim (2015) 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Hakim (2015) ditemukan bahwa 

budaya organisasi memiliki pengaruh terhadap komitmen organisasi dan 

kinerja karyawan, ini memberi makna bahwa, untuk meningkatkan kinerja 

karyawan perlu meningkatkan budaya organisasi dan komitmen organisasi. 



81 
 

Maka dapat membuktikan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Syauta, Troena, Setiawan, dan Solimun (2012) 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Syauta, Troena, Setiawan, dan Solimun 

(2012) ditemukan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Maka dapat membuktikan bahwa budaya organisasi berpengaruh 

positif terhadap kinerja karyawan. 

H3: Terdapat pengaruh positif dari budaya organisasi terhadap kinerja 

karyawan 

2.3.4.  Pengaruh Pemberdayaan Karyawan terhadap Kepuasan Kerja 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Al-Ababneh, Al-Sabi1, Al-Shakhsheer, dan 

Masadeh (2017) 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Al-Ababneh, Al-Sabi1, Al-Shakhsheer, 

dan Masadeh (2017) ditemukan bahwa pemberdayaan struktural dan psikologis 

memiliki pengaruh individu yang signifikan pada kepuasan kerja, tetapi lebih 

signifikan ketika pemberdayaan struktural dan psikologis digabungkan. Maka 

dapat membuktikan bahwa pemberdayaan karyawan berpengaruh positif 

terhadap kepuasan kerja. 
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2. Ulutaş (2018) 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Ulutaş (2018) ditemukan bahwa 

pemberdayaan memiliki pengaruh pada kepuasan kerja pada karyawan dari 19 

perusahaan yang berbeda yang beroperasi di berbagai sektor di Kawasan 

Industri Konya. Maka dapat membuktikan bahwa pemberdayaan karyawan 

berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. 

H4: Terdapat pengaruh positif dari pemberdayaan karyawan terhadap 

kepuasan kerja 

2.3.5.  Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kepuasan Kerja 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Çelik, Dedeoğlu, dan İnanir (2015) 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Çelik, Dedeoğlu, dan İnanir (2015) 

ditemukan bahwa kepemimpinan etis memiliki efek positif pada komitmen 

organisasi dan kepuasan kerja dan komitmen organisasi memiliki efek positif 

pada kepuasan kerja. Maka dapat membuktikan bahwa Komitmen organisasi 

berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mogots, Boon, dan Fletcher (2011) 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Mogots, Boon, dan Fletcher (2011) 

ditemukan bahwa perilaku berbagi pengetahuan dan perilaku warga organisasi 

secara signifikan berkorelasi positif; komitmen organisasi adalah prediktor 

signifikan perilaku kewargaan organisasional; dan kepuasan kerja dan 
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komitmen organisasi secara signifikan berkorelasi positif. Maka dapat 

membuktikan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap 

kepuasan kerja. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Zaman, Muhammad, dan Khanam (2014) 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Zaman, Muhammad, dan Khanam 

(2014) ditemukan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara motivasi 

kerja dan komitmen organisasi dengan kepuasan kerja. Hasil juga menunjukkan 

bahwa variabel-variabel dari penelitian ini adalah saling berkorelasi positif. 

Maka dapat membuktikan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positf 

terhadap kepuasan kerja. 

H5: Terdapat pengaruh positif dari komitmen organisasi terhadap kepuasan 

kerja 

2.3.6.  Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kepuasan Kerja 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Widagdo, Handaru, dan Pangeran (2013) 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Widagdo, Handaru, dan Pangeran 

(2013) ditemukan bahwa penelitian ini terbukti secara empiris bahwa budaya 

organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan pada PT. Nutrifood Indonesia. Maka dapat membuktikan bahwa 

budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Handoko, Setiawan, Surachman, dan Djumahir 

(2012) 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Handoko, Setiawan, Surachman, dan 

Djumahir (2012) ditemukan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja dosen perguruan tinggi swasta. Maka dapat membuktikan 

bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. 

H6: Terdapat pengaruh positif dari budaya organisasi terhadap kepuasan kerja 

2.3.7.  Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siengthai, dan Pila-Ngarm (2015) 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Siengthai, dan Pila-Ngarm (2015) 

ditemukan bahwa kepuasan kerja ditemukan berhubungan positif dan 

signifikan dengan kinerja karyawan. Maka dapat membuktikan bahwa 

kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yuen, Loh, Zhou, dan Wong (2018) 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Yuen, Loh, Zhou, dan Wong (2018) 

ditemukan bahwa kepuasan kerja sangat berkorelasi dengan kinerja pelaut. 

Selain itu, jumlah stres yang terkait dengan bekerja di kapal dan daya tarik 

hadiah adalah penentu utama kepuasan kerja. Maka dapat membuktikan bahwa 

kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Berliana, Siregar, dan Gustian (2018) 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Berliana, Siregar, dan Gustian (2018) 

ditemukan bahwa kepuasan kerja memiliki pengaruh pada kinerja karyawan di 

antara kompensasi remunerasi dan kepuasan kinerja karyawan mempengaruhi 

kinerja, ternyata kompensasi remunerasi memiliki pengaruh yang dominan. 

Maka dapat membuktikan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan. 

H7: Terdapat pengaruh positif dari kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan 

2.3.8.  Pengaruh Pemberdayaan Karyawan terhadap Kinerja Karyawan melalui 

Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening 

1. Chinomona, Popoola, dan Imuezerua (2017) 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Chinomona, Popoola, dan Imuezerua 

(2017) ditemukan bahwa faktor-faktor seperti pemberdayaan karyawan, iklim 

etika, dukungan organisasi, kinerja karyawan, komitmen manajemen puncak 

dan kepuasan kerja berperan penting dalam merangsang kepuasan kerja 

karyawan di provinsi Gauteng, Afrika Selatan. Maka dapat membuktikan 

bahwa pemberdayaan karyawan berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja.  

H8: Diduga terdapat pengaruh positif (pemberdayaan karyawan terhadap 

kinerja karyawan melalui kepuasan kerja)  
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2.3.9.  Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Karyawan 

melalui Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dinc (2017) 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Dinc (2017) ditemukan bahwa 

"komitmen afektif" dan "normatif" memiliki efek pada kepuasan kerja secara 

keseluruhan. Kepuasan kerja secara keseluruhan dan "komitmen afektif" 

memengaruhi kinerja karyawan. Kepuasan kerja keseluruhan memediasi 

hubungan antara "normatif" dan "komitmen afektif" dan kinerja. Maka dapat 

membuktikan bahwa ada pengaruh positif dari komitmen organisasi 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. 

H9: Diduga terdapat pengaruh positif (komitmen organisasi terhadap kinerja 

karyawan melalui kepuasan kerja)  

2.3.10. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan melalui 

Kepuasan kerja sebagai Variabel Interveing 

1. Penelitian yang dilakukan oleh kinerja, Sarjana, dan Gunawan (2018)  

Dari penelitian yang dilakukan oleh Pawirosumarto, Sarjana, dan Gunawan 

(2018) ditemukan bahwa lingkungan kerja, gaya kepemimpinan dan budaya 

organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, 

tetapi hanya gaya kepemimpinan yang memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Maka dapat membuktikan bahwa budaya organisasi 

berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. 
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H10: Diduga terdapat pengaruh positif (budaya organisasi terhadap kinerja 

karyawan melalui kepuasan kerja) 

2.4. Kerangka Pikir Penelitian 

Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah Pemberdayaan Karyawan 

(X1), Komitmen Organisasi (X2), Budaya Organosasi (X3), Kinerja Karyawan (Y) dan 

Kepuasan Kerja (Z). Berdasarkan variabel tersebut, hubungan antara variabel 

independen, dependen dan intervening dapat dijelaskan dengan kerangka pikir 

penelitian sebagai berikut: 
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Komitmen Organisasi 

- Affective commitment 

- Continuance 

commitment 

- Normative  

commitment 

Meyer and Allen 

(1991) 

Budaya Organisasi 

- Innovation and Risk 

Taking 

- Attention to Detail 

- Outcome Orientation 

- People Orientation 

- Team Orientation 

- Aggressiveness 

- Stability 

Robbins (2005) 

Kepuasan Kerja 

- Salary  

- Promotion  

- Supervision  

- Work itself  

- Co-workers 

Luthans (1992) 

Kinerja Karyawan 

- Quality  

- Quantity 

- Timelines 

- Cost effectiveness 

- Need for supervisor 

- Interpersonal 

impact 

Bernardin and Russel 

(1995) 

Pemberdayaan 

Karyawan 

- Meaningfulness 

- Competence 

- Self-determination 

- Impact 

 
(Lee & Koh (2001) dan 

Spreitzer (1995) 

H1 

H4 

H9 

H5 

H8 

H7 

H10 

H6 

H3 

H2 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 


