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ABSTRAK 

 

PENGARUH DIMENSI KONFLIK PERAN GANDA TERHADAP STRES 

KERJA PADA WANITA BEKERJA DI PT SINAR LAUT INDAH BRANTI 

LAMPUNG SELATAN 

 

Oleh: 

 

REVIANA PARAMITHA 

 

Karyawan wanita menjalani dua peran sekaligus yaitu sebagai seorang 

pekerja dan sebagai ibu rumah tangga. Hal ini dapat menimbulkan konflik, dan 

konflik yang berkepanjangan dapat menyebabkan kondisi tekanan yang dapat 

menyebabkan terjadinya stres. Dampak dari stres kerja dapat menimbulkan 

kerugian baik bagi individu karyawan maupun bagi perusahaan sehingga perlu 

diketahui pengaruh dimensi konflik peran ganda dan stres kerja karyawan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode 

penelitian survey. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah total sampling dengan jumlah sampel sebanyak 40 karyawan wanita 

yang telah menikah dan berstatus karyawan di PT Sinar Laut Indah Branti 

Lampung Selatan. Pengolahan data menggunakan SPSS 20.0 Berdasarkan hasil 

skor tertinggi untuk variable dimensi konflik peran ganda adalah pernyataan 

tentang aturan yang saya lakukan di rumah tidak dapat saya terapkan di tempat 

kerja dengan skor sebesar 181 merupakan variable behavior based (family work 

conflict). 

kesimpulan yang sudah dilakukan menyatakan dimensi konflik peran 

ganda berpengaruh positif dan signifikan terhadap Stres Kerja pada Wanita 

Berkerja di PT Sinar Laut Indah Branti Lampung Selatan. Hal ini dibuktikan 

dengan uji F dan uji T yang dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. 

 

 

Kata Kunci : Dimensi Konflik Peran Ganda, Stres Kerja 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

EFFECT DIMENSION BETWEEN DUAL ROLE CONFLICT WITH 

WORK STRESS ON WOMEN EMPLOYEE IN PT SINAR LAUT INDAH 

BRANTI LAMPUNG SELATAN 

 

By: 

 

REVIANA PARAMITHA 

 

 Employees had two the role of women and that is as a worker and as a 

housewife . This could lead to conflict, and conflicts prolonged can cause the 

pressure that can cause the stress .The impact of job stress could result in losses 

good for individual employees and for a company so it is important to note the 

influence of the conflict the dual role and job stress employees . 

This research used a quantitative approach with the methodology survey 

.The sample techniques used in this research is a total of sampling of samples 

from 40 employees women who have been married and those with workers in PT 

Sinar Laut Indah branti lampung south . Data processing using 20.0 SPSS Based 

on the results of the highest scores to variable dimensions conflict the dual role is 

the statement about the regulations that I did in the house do not I can apply at 

work with the score of 181 is variable behavior based (family work conflict). 

An inference already done said dimensions conflict the dual role have had 

a positive impact and significant impact on job stress in women working in PT 

Sinar Laut Indah Branti Lampung South .This is proven by test F and the T that 

could be observed that ho were rejected and ha accepted. 
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi di Indonesia yang semakin pesat membuat kebutuhan

rumah tangga semakin meningkat. Kurangnya pendapatan yang dihasilkan suami

sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah membuat sebagian besar wanita

ikut serta bekerja guna memenuhi kebutuhan keluarga. dengan latar pendidikan

yang minim, membuat sejumlah wanita mencari pekerjaan yang sesuai dengan

kemampuan yang dimilikinya. Dalam sektor industri domestik banyak dijumpai

wanita bekerja baik sebagai pegawai, buruh pabrik, pembantu rumah tangga,

buruh, dan lain-lain.

Sumbangan wanita dalam pembangunan ekonomi khususnya di Indonesia terus

berkembang dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah perempuan yang bekerja

diluar rumah semakin meningkat setiap tahunnya. Data yang didapat dari

Keputusan untuk mengambil dua peran berbeda yaitu di rumah tangga dan di

tempat kerja tentu diikuti dengan tuntutan dari dalam diri sendiri dan pemenuhan

kebutuhan ekonomi. Tuntutan dari diri sendiri dan kebutuhan hidup ini

menyerukan hal yang sama yaitu keberhasilan dalam dua peranan tersebut.

Idealnya memang setiap wanita bisa menjalani semua peran dengan baik

sempurna, namun ini bukanlah hal mudah. Banyak wanita berperan ganda
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mengakui bahwa secara operasional sulit untuk membagi waktu bagi urusan

rumah tangga dan urusan pekerjaan. Sering dihadapi oleh wanita berperan ganda

adalah keberhasilan setengah-setengah pada masing-masing peran atau hanya

berhasil di salah satu peran saja dan peran yang lain dinomor duakan kemudian

terbengkalai.

Peran ganda menjadi fenomena dalam dunia kerja yang sering kita jumpai, tidak

sedikit kaum wanita yang berpartisipasi dalam dunia industri. Sumbangan wanita

dalam pembangunan ekonomi terlihat dari kecenderungan partisipasi wanita

dalam angkatan kerja. Partisipasi wanita saat ini bukan sekedar menuntut

persamaan hak tetapi juga menyatakan fungsinya mempunyai arti bagi

pembangunan dalam masyarakat Indonesia. Partisipasi wanita menyangkut peran

tradisi dan transisi. Peran tradisi atau domestik mencakup peran wanita sebagai

istri, ibu dan pengelola rumah tangga. Sementara peran transisi meliputi

pengertian wanita sebagai tenaga kerja, anggota masyarakat dan manusia

pembangunan. Peran transisi wanita sebagai tenaga kerja turut aktif dalam

kegiatan ekonomis (mencari nafkah) di berbagai kegiatan sesuai dengan

keterampilan dan pendidikan yang dimiliki serta lapangan pekerjaan yang

tersedia. Kecenderungan wanita untuk bekerja menimbulkan banyak implikasi,

antara lain tidak dapat menyeimbangkan kedua peran tersebut sehingga

menimbulkan konflik. (Ihromi Vitarini, 2009) menyatakan bahwa jumlah wanita

pencari kerja akan semakin meningkat di wilayah dunia. Berdasarkan data Badan

Pusat Statistik 2015, partisipasi perempuan dalam lapangan kerja meningkat

signifikan. saat ini ada 43 juta pekerja perempuan yang membantu pertumbuhan

ekonomi Indonesia. Itu artinya, jumlah pekerja perempuan hampir sama besarnya
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dengan pekerja laki-laki. Namun menjalani dua peran sekaligus, sebagai seorang

pekerja sekaligus sebagai ibu rumah tangga tidaklah mudah.

Pekerja wanita yang telah menikah dan mempunyai anak memiliki peran dan

tanggung jawab yang lebih berat daripada wanita single. Peran ganda pun dialami

oleh wanita bekerja, karena selain berperan di dalam keluarga, wanita tersebut

juga berperan di dalam pekerjaannya. Konflik peran inilah yang mesti

diperhatikan sebagai faktor pembentuk terjadinya stres di tempat kerja, meskipun

ada faktor dari luar organisasi seharusnya organisasi juga memperhatikan hal ini.

Karena pengaruh terhadap anggota yang bekerja dalam organisasi tersebut

meningkatkan pekerjaan yang dilakukan pekerja wanita dapat memicu stres.

Karyawan yang tidak dapat membagi atau menyeimbangkan waktu untuk urusan

keluarga dan bekerja dapat menimbulkan konflik yaitu konflik keluarga dan

konflik pekerjaan, atau sering disebut sebagai konflik peran ganda wanita antara

keluarga dan pekerjaan. Konflik pekerjaan-keluarga mempunyai pengaruh

menurunnya kehidupan rumah tangga/keluarga dan mengganggu aktifitas bekerja.

Di satu sisi perempuan dituntut untuk bertanggung jawab dalam mengurus dan

membina keluarga secara baik, namun disisi lain, sebagai seorang karyawan yang

baik mereka dituntut pula untuk bekerja sesuai dengan standar perusahaan dengan

menunjukkan performa kerja yang baik. Wanita untuk peran tersebut terbagi

dengan perannya sebagai ibu rumah tangga sehingga terkadang dapat

mengganggu kegiatan dan konstrentasi didalam pekerjaannya, sebagai contoh
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perusahaan merasa sulit menuntut lembur ataupun menugaskan karyawan wanita

yang telah menikah dan punya anak untuk pergi keluar kota.

Masalah ini merupakan salah satu contoh kecil bahwa urusan keluarga dapat

berpengaruh dalam kegiatan-kegiatan karyawan dalam bekerja. Selain itu,

keadaan yang kurang harmonis di keluarga ini juga berasal dari ketidakmampuan

dalam pemenuhan peran sebagai pasangan suami istri.  Hal tersebut sering disebut

dengan istilah stres kerja yaitu respon yang adaptif terhadap situasi eksternal yang

menyebabkan penyimpangan secara fisik, psikologis dan konflik pekerjaan

keluarga yang memuncak dan dapat berpengaruh pada penurunan fisik dan

kejiwaan para pekerja (Ivancevich, Konopaske, dan Matteson, 2006). Hal inilah

yang disebut dengan stres. Stres yang terjadi ditempat kerja merupakan hasil

reaksi emosi dan fisik akibat kegagalan individu beradaptasi di lingkungan kerja

dimana terjadi ketidak sesuaian antara harapan dan kenyataan.

Kebijakan perusahaan mengenai konflik peran ganda untuk memenuhi beraneka

ragam kebutuhan karyawan tentang masalah ini, sebaiknya diwujudkan dalam

kebijakan-kebijakan manajemen sumber daya manusia, yang diharapkan dapat

menciptakan situasi yang menguntungkan bagi pemilik perusahaan. Pada saat

pemilik perusahaan tidak melibatkan masalah konflik peran ganda ke dalam

kebijakan yang berhubungan dengan karyawan, maka para pekerja wanita dalam

perusahaan tersebut akan mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan karir dan

keluarga. Hal ini dapat meningkatkan tekanan pada karyawan, tekanan tersebut
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dapat mempengaruhi stress dan menurunkan produktifitas karyawan yang

kemudian secara langsung mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

PT Sinar Laut Indah merupakan anak perusahaan dari PT Sinar Laut, yang

bergerak dalam bidang material bangunan di Lampung. Perusahaan yang

beralamat di Jl. Raya Branti Km 32 Banjarnegeri Natar Lampung Selatan

merupakan perusahaan penghasil genteng beton, paving block, dan panel beton,

Perusahaan ini cukup lama berkiprah di dalam bisnis material bangunan. Inilah

konflik yang terjadi pada PT Sinar Laut Indah, wanita yang bekerja pada posisi di

kantor yang  memliki peran ganda akan bertemu dengan konflik- konfik yang

timbul akibat pilihan-pilihan yang sulit, karena adanya harapan harapan yang

saling bertentangan pada saat yang bersamaan sehingga menimbulkan tingkat

stres kerja yang tinggi.

Menurut Greenhaus dan Beutell (2013) dimensi dari work-family conflicts. Yang

pertama adalah time-based conflict, adalah waktu yang dibutuhkan untuk

menjalankan salah satu tuntutan (keluarga atau pekerjaan) dapat mengurangi

waktu untuk menjalankan tuntutan yang lainnya (pekerjaan atau keluarga). Kedua

adalah strain-based conflict terjadi pada saat tekanan dari salah satu peran

mempengaruhi kinerja peran lainnya. Terakhir adalah behavior-based conflict

berhubungan dengan ketidaksesuaian antara pola perilaku dengan yang diinginkan

oleh kedua bagian (pekerjaan atau keluarga). Dapat dilihat dari hasil data absensi

perbandingan antara pekerja wanita dan pekerja pria.
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Tabel 1.1
Jumlah Karyawan Menikah di PT Sinar Laut Indah

Tahun 2016

No. Jenis Kelamin Jumlah

1. Laki-Laki 56
2. Wanita 40

Total 96
Sumber: Data Internal PT Sinar Laut Indah Lampung Selatan, 2016

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah pegawai PT Sinar Laut Indah

Lampung Selatan secara keseluruhan berjumlah 96 orang pegawai, yang terdiri

dari 56 pegawai laki-laki dan pegawai wanita menikah sebanyak 40 pegawai.

Subjek penelitian ini lebih berfokus kepada pegawai wanita yang sudah

berkeluarga di PT Sinar Laut Indah Lampung Selatan. Untuk melihat sebaran

absensi sebagai bahan perbandingan antara pegawai wanita dan laki-laki berikut

dapat dilihat pada Tabel 1.2. Menurut Hasibuan (2006), perhitungan tingkat

absensi dapat dihitung dengan rumus:

Jumlah hari kerja/bulan x 100% x Jumlah absensi =

TABEL 1. 2

Absensi Kayawan Wanita dan Pria Pada PT Sinar laut Indah Branti,

Lampung Selatan tahun 2015

Bulan Tahun
Jenis

Kelamin

Jumlah
Hari
Kerja

Jumlah
Absensi
(Hari)

Tingkat
Absensi (%)

Januari 2015
Wanita

21
3 0,63%

Pria 1 0.21%

Februari 2015
Wanita

19
3 0,57%

Pria 3 0,57%

Maret 2015
Wanita

22
2 0,44%

Pria 0 0%

April 2015
Wanita

21
4 0,84%

Pria 2 0,42%

Mei 2015
Wanita

18
2 0,36%

Pria 0 0%
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Juni 2015
Wanita

21
2 0,42%

Pria 0 0%

Juli 2015
Wanita

22
3 0,66%

Pria 1 0.22%

Agustus 2015
Wanita

20
3 0,6%

Pria 1 0,2%

September 2015
Wanita

21
4 0,84%

Pria 2 0,42%

Oktober 2015
Wanita

21
2 0.42%

Pria 2 0,42%

November 2015
Wanita

21
3 0,63%

Pria 1 0,21%

Desember 2015
Wanita 22 3 0,66%

Pria 2 0,44%

JUMLAH
Wanita

249
34 7.07%

Pria 14 3,11%
Sumber: Data Internal PT Sinar Laut Indah Lampung Selatan, 2015 (Data Diolah)

Tabel 1.2 di atas menggambarkan tingkat absensi dari 40 pegawai wanita pada

tahun 2015, di mana terlihat bahwa tingkat absensi menunjukkan angka yang

berfluktuasi. Tingkat absensi tertinggi pegawai wanita terjadi pada bulan April

dan September sebesar 0,84% Tingkat absensi terendah pegawai wanita terjadi

pada bulan Agustus sebesar 0,6%. Secara keseluruhan terlihat bahwa rata-rata dari

tingkat absensi pegawai wanita sebanyak 7,07 % lebih tinggi dari pada pegawai

pria sebanyak 3.11%. Toleransi absensi yang diberikan oleh PT Sinar Laut Indah

Lampung Selatan kepada karyawan, apabila karyawan tidak hadir bekerja

dikarenakan sakit atau izin, sedangkan perusahaan akan memberikan sanksi tegas

yang diberikan kepada pegawai yang bolos, agar pegawai tidak mengulangi dan

melanggar aturan yang telah ada pada PT Sinar Laut Indah Lampung Selatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tertarik untuk mengambil judul penelitian

Pengaruh Dimensi Konflik Peran Ganda Terhadap Stres Kerja Pada Wanita

Berkerja di PT Sinar Laut Indah Branti Lampung Selatan.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Menunjukan semakin bertambahnya

wanita yang memiliki peran ganda pada saat ini. Wanita di satu sisi dituntut untuk

bertanggung jawab dalam mengurus dan membina keluarga secara baik, namun

disisi lain, sebagai seorang karyawan yang baik mereka dituntut pula untuk

bekerja sesuai standar organisasi yang ada.

Tuntutan serta tekanan akan dua peran yang saling membutuhkan perhatian, dapat

menyebabkan terjadinya stres kerja dimana hal tersebut tidak hanya akan

berdampak terhadap individu namun juga bagi perusahaan tempat individu

tersebut bekerja. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat menarik

kesimpulan masalah sebagai berikut:

Apakah dimensi dari konflik peran ganda berpengaruh terhadap stres kerja pada

wanita bekerja yang telah berkeluarga di PT Sinar Laut Indah Branti Lampung

Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Melihat dari peran ganda yang dimiliki oleh para wanita bekerja saat ini, yang

dapat mempengaruhi stres pada karyawan tersebut dalam organisasi, maka merasa

perlu melakukan penelitian ini dengan tujuan :

Untuk mengetahui pengaruh dimensi konflik peran ganda terhadap stres kerja

pada wanita bekerja yang telah berkeluarga di PT Sinar Laut Indah Branti

Lampung Selatan.
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D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap Ilmu

Pengetahuan, khususnya bidang Sumber Daya Manusia dalam kaitannya

dengan konflik peran ganda dengan stres kerja pada wanita bekerja.

2. Manfaat Praktis

a. Karyawan, khususnya wanita yang sudah berumah tangga agar dapat

mengatasi serta mengendalikan terjadinya konflik peran ganda yang

mungkin dialaminya dan dapat menjalankan peran sebagai ibu rumah

tangga serta sebagai karyawan dengan baik dan seimbang.

b. Perusahaan, untuk dapat mengetahui stres kerja yang dialami oleh

karyawannya khususnya karyawan wanita yang berperan ganda

sehingga dapat menentukan kebijakan apa yang perlu dilakukan oleh

perusahaan untuk menanggulangi maupun mencegah terjadinya stres

kerja pada karyawan wanita yang menjalankan peran ganda.



II. KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses yang terdiri atas

perencanaan, pengorganisasian, pemimpin dan pengendalian kegiatan-kegiatan

yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengadaan,

pengembangan, kompensasi, promosi, dan pemutusan hubungan kerja guna

mencapai tujuan yang ditetapkan (Panggabean, 2007).

Manajemen sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan

berfungsi sebagai modal (non material/non finansial) di dalam organisasi bisnis,

yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata (real) secara fisik dan non fisik

dalam mewujudkan eksistensi organisasi (Sulistiyani dan Rosidah, 2009).

Manajemen sebagai ilmu dan seni untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan

orang lain. Artinya, tujuan dapat dicapai bila dilakukan oleh satu orang atau lebih.

Sementara itu manajemen sumber daya manusia sebagai suatu bidang manajemen

yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam suatu

perusahaan.Manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan salah satu

bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan,

pengorganisasian pelaksanaan dan pengendalian (Veithzal, 2009).



11

Manajemen sumber daya manusia merupakan kegiatan yang mengatur tentang

cara pengadaan tenaga kerja, melakukan pengembangan, memberikan

kompensasi, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja melalui proses-proses

manajemen dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Manajemen sumber daya

manusia terdiri atas serangkaian keputusan yang terintegrasi tentang hubungan

ketenagakerjaan yang memengaruhi efektivitas karyawan dan organisasi.

Manajemen sumber daya manusia merupakan aktivitas-aktivitas yang

dilaksanakan agar sumber daya manusia di dalam organisasi dapat digunakan

secara efektif guna mencapai berbagai tujuan.

Bermacam-macam pendapat tentang pengertian manajemen sumber daya

manusia, antara lain: adanya yang menciptakan Human Resources, ada yang

mengartikan sebagai man power management serta ada yang menyertakan dengan

pengertian manajemen sumber daya manusia sebagai personal (personalia,

kepegawaian, dan sebagainya).

B. Konflik Peran

1. Pengertian Konflik

Pada hakikatnya konflik dapat didefinisikan sebagai segala macam interaksi

pertentangan antara dua pihak atau lebih. Menurut Robbins (2006), konflik adalah

suatu proses yang dimulai ketika suatu pihak menganggap pihak lain secara

negatif memengaruhi atau akan memengaruhi sesuatu atau seseorang yang

menjadi kepedulian pihak pertama. Konflik sebenarnya menjadi fungsional dan

dapat pula menjadi disfungsional. Konflik semata-mata bisa memperbaiki dan

memperburuk prestasi individu maupun organisasi tergantung pengelolaan konflik
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tersebut. Menurut Wirawan (2010) konflik didefinisikan sebagai proses

pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih yang saling

tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi

konflik yang menghasilkan keluaran konflik.

2. Pengertian Konflik Peran

Manusia merupakan makhluk yang banyak memiliki kepentingan dalam

hidupnya, apabila kepentingan-kepentingan itu datang secara bersamaan maka

akan menciptakan konflik. Menurut Robbins (2008), konflik adalah sebuah proses

yang dimulai ketika satu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah

memengaruhi secara negatif, atau akan memengaruhi secara negatif, sesuatu yang

menjadi perhatian dan kepentingan pihak pertama. Selanjutnya menurut Luthans

(2006), seseorang akan mengalami konflik peran jika ia memiliki dua peran atau

lebih yang harus dijalankan pada waktu yang bersamaan.

Wanita bekerja menghadapi situasi rumit yang menempatkan posisi mereka di

antara kepentingan keluarga dan kebutuhan untuk bekerja. Muncul sebuah

pandangan bahwa perempuan ideal adalah superwoman, supermom yang

sebaiknya memiliki kapasitas yang dapat mengisi bidang domestik dengan

sempurna dan bidang publik tanpa cacat.

Menurut Umam (2010), konflik peran adalah konflik yang terjadi karena

seseorang mengemban lebih dari satu peran yang saling bertentangan. Kreitner

dan Kinicki (2005) mengatakan bahwa konflik peran adalah orang-orang memiliki

pengharapan yang saling bertentangan atau tidak konsisten. Konflik peran muncul



13

ketika seseorang menerima pesan yang tidak sebanding berkenaan dengan

perilaku peran yang sesuai (Ivancevich et al., 2007).

Dari beberapa uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa konflik peran muncul

ketika pegawai merasa kesulitan dalam hal menyesuaikan berbagai peran yang

dimiliki dalam waktu yang bersamaan, misalnya peran sebagai anggota organisasi

yang harus bertanggung jawab pada birokrasi organisasi dan perannya sebagai

kepala atau ibu rumah tangga yang harus bertanggung jawab pada keluarganya.

Menurut Sopiah (2008), terdapat beberapa tipe konflik peran dalam setting

organisasional antara lain:

1. Inter-role conflict, terjadi ketika seorang pegawai memiliki dua peran yang

masing-masing berlawanan.

2. Intra-role conflict, terjadi ketika individu menerima pesan berlawanan dari

orang-orang yang berbeda.

3. Person role conflict, terjadi ketika kewajiban-kewajiban pekerjaan dan

nilai-nilai organisasional tidak cocok dengan nilai-nilai pribadi.

Menurut Munandar (2008), konflik peran timbul jika seorang pegawai mengalami

adanya:

1. Pertentangan antara tugas-tugas yang harus ia lakukan dan antara

tanggung jawab yang ia miliki.

2. Tugas-tugas yang harus ia lakukan yang menurut pandangannya bukan

merupakan bagian dari pekerjaannya.

3. Tuntutan-tuntutan yang bertentangan dari atasan, rekan, bawahannya, atau

orang lain yang dinilai penting bagi dirinya.
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4. Pertentangan dengan nilai-nilai dan keyakinan pribadinya sewaktu

melakukan tugas pekerjaannya.

Para pegawai sering menghadapi tuntutan yang saling bertentangan antara

pekerjaan dan keluarga, misalnya wanita mengalami konflik peran yang lebih

besar dari pada pria antara pekerjaan dan keluarga, karena wanita pada hakikatnya

sebagai ibu rumah tangga yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap

suami dan anak. Para pegawai yang belum menikah juga memiliki versi konflik

peranan sendiri yaitu antara pekerjaan dan minat luarnya. Konflik peran dapat

juga dialami ketika internalisasi nilai, etika atau standar pribadi bertentangan

dengan harapan orang lain (Kreitner dan Kinicki, 2005).

3. Konflik Peran Ganda

Kahn et al. Mendefinisikan konflik peran ganda merupakan konflik peran yang

muncul antara harapan dari dua peran yang berbeda yang dimilki oleh seseorang

(Greenhaus dan Beutell, 2013). Di perkerjaan, seorang wanita yang profesional

diharapkan untuk agresif, kompetitif, dan dapat menjalankan komitmennya pada

pekerjaan. Di rumah, wanita sering kali diharapkan untuk merawat anak,

menyayangi dan menjaga suaminya.

Netermeyer et al. Mendefinisikan konflik peran ganda sebagai konflik yang

muncul akibat tanggung jawab yang berhubungan dengan pekerjaan mengganggu

permintaan, waktu dan ketegangan dalam keluarga Hennesy (2005) selanjutnya

mendefisikan konflik peran ganda ketika konflik yang terjadi sebagai hasil dari
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kewajiban pekerjaan yang mengganggu kehidupan rumah tangga (Kelloway dan

Frone, 2005).

Konflik peran akan menghadapkan wanita yang berkerja pada sebuah pilihan

yang cukup sulit. Mereka akan dihadapkan pada situasi dimana bila ingin

pekerjaan atau kariernya baik dan sukses, maka keberadaannya di tengah

keluarga akan lebih sedikit dan secara otomatis perannya didalam keluarga akan

tidak berfungsi maksimal. Begitu pula dengan kondisi yang sebaliknya, dimana

bila mereka berperan secara maksimal di dalam keluarga, maka keberadaannya di

tengah keluarga akan lebih banyak dan hal tersebut dapat menyebabkan kariernya

terganggu(Andreas Soeroso M, 2008).

Secara umum, bila disesuaikan dengan keadaan sosial budaya yang tumbuh dan

berkembang di Indonesia selama ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga tugas

utama wanita dalam rumah tangga, yaitu(Yasin, 2003) :

1. Sebagai istri, dituntut untuk dapat mendampingi suami untuk bersama-sama

membingbing keluarga dalam segala kondisi agar tercipta sebuah keluarga

yang bahagia.

2. Sebagai pendidik, dituntut untuk dapat membina anak-anak yang dimilki

dengan pembekalan kekuatan rohani serta jasmani agar tercipta generasi yang

berkualitas.

3. Sebagai ibu rumah tangga, dituntut untuk dapat mengelola keluarga agar

mempunyai tempat yang nyaman dan teratur bagi seluruh anggota keluarga.
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4. Dimensi Konflik Peran Ganda

Terjadinya perubahan demografi tenaga kerja seperti peningkatan jumlah

wanita bekerja dan pasangan yang keduanya bekerja telah mendorong

terjadinya konflik antara pekerjaan dan kehidupan keluarga. Konflik peran

ganda bersifat bi-directional dan multidimensi, dimana masing-masing

bagian/dimensi berpengaruh satu sama lainnya (Greenhaus dan Beutell,

2013).

Sifat dari konflik peran ganda bi-directional terdiri dari 2 aspek yang saling

terkait yaitu:

a. Work-family conflict yaitu konflik yang muncul dikarenakan tanggung

jawab pekerjaan yang mengganggu tanggung jawab terhadap keluarga.

Konflik Pekerjaan-Keluarga (Work Family Conflict) biasanya terjadi pada

saat seseorang berusaha memenuhi tuntutan peran dalam pekerjaan dan

usaha tersebut dipengaruhi oleh kemampuan orang yang bersangkutan

untuk memenuhi tuntutan keluarganya atau sebaliknya, dimana

pemenuhan tuntutan peran dalam keluarga dipengaruhi oleh kemampuan

orang tersebut dalam memenuhi tuntutan dengan tekanan yang berasal

dari beban kerja yang berlebihan dan waktu seperti pekerjaan yang harus

diselesaikan terburu-buru dan deadline sedangkan tuntutan keluarga

berhubungan dengan waktu yang dibutuhkan untuk menangani tugas-

tugas rumah tangga.

Konflik pekerjaan-keluarga ini terjadi ketika kehidupan rumah seseorang

berbenturan dengan tanggung jawabnya ditempat kerja, seperti masuk
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kerja tepat waktu, menyelesaikan tugas harian, atau kerja lembur (Cohen

dan Liani, 2009). Demikian juga tuntutan kehidupan rumah yang

menghalangi seseorang untuk meluangkan waktu untuk pekerjaannya

atau kegiatan yang berkenaan dengan kariernya. Beberapa research

menemukan bahwa wanita cendrung menghabiskan lebih banyak waktu

dalam hal urusan keluarga sehingga wanita dilaporkan lebih banyak

mengalami konflik pekerjaan-keluarga, sebaliknya pria cendrung untuk

lebih banyak menghabiskan lebih banyak waktu untuk menangani urusan

pekerjaan daripada wanita (Triaryati, 2003).

b. Family-work conflict yaitu konflik yang muncul dikarenakan tanggung

jawab terhadap keluarga mengganggu tanggung jawab terhadap

pekerjaan. Keluarga dapat dilihat dalam arti kata sempit, sebagai keluarga

inti yang merupakan kelompok sosial terkecil dari masyarakat yang

terbentuk berdasarkan pernikahan dan terdiri dari orang tua dan sanak

yang masih menjadi tanggungan dan tinggal dalam satu rumah (Subhan,

2004). Peranan dalam tiap keluarga diperkuat oleh perasaan-perasaan.

Perasaan-perasaan tersebut berkembang berdasarkan tradisi dan sebagai

lainnya berdasarkan pengalaman dari masing-masing anggota keluarga.

Multidimensi dari konflik peran ganda muncul dari masing-masing arah

dimana antara keduanya baik itu work family conlflict maupun family-work

conflict masing-masing memiliki 3 dimensi yaitu: time-based conflict,

strain-based conflict, behavior-based conflict (Greenhaus dan Beutell,

2013).
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a. Time-based conflict

Time-based conflict terjadi ketika waktu yang dibutuhkan untuk

menjalankan salah satu tuntutan (keluarga atau pekerjaan) dapat mengurangi

waktu untuk menjalankan tuntutan yang lainnya (keluarga atau pekerjaan).

Misalnya ketika ada pertemuan orangtua murid di sekolah yang waktunya

bersamaan dengan meeting di kantor sehingga menimbulkan konflik, pekerja

yang karena kesibukannya dalam bekerja telat menjemput anaknya. Menurut

Greenhaus dan Beutell (2013), time-based conflict terjadi akibat:

1. pekerja baik secara fisik maupun waktu tidak dapat memenuhi

tuntutan peran lainnya,

2. pekerja hanya fokus disalah satu peran, namun tetap hadir secara

fisik diperan lainnya untuk memenuhi tuntutan.

b. Strain-based conflict

Strain-based conflict terjadi ketika tuntutan dari satu peran mempengaruhi

kinerja peran lainnya. Hal ini dapat menyebabkan pekerja mengalami

ketidakpuasan, ketegangan, kecemasan, fatigue (Greenhaus dan Beutell,

2013; Edwards dan Rothbard, 2000). Selanjutnya, Edwars dan Rothbard

(2000) berpendapat, pekerja menghabiskan banyak energi karena adanya

tekanan fisik dan psikologis sehingga mempengaruhi kinerja. Adanya

tekanan psikologis yang negatif mengakibatkan seseorang cenderung

menghabiskan lebih banyak waktu dan kemampuan pada satu peran

sehingga tidak dapat memuaskan peran lainnya.
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c. Behavior-based conflict

Behavior-based conflict terjadi ketika adanya ketidaksesuaian antara

perilaku dengan yang diinginkan oleh kedua bagian (keluarga atau

pekerjaan). Misalnya perilaku agresif, konfrontasi, asertif yang dibutuhkan

dalam pekerjaan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dalam keluarga

dimana lebih menekankan pada kehangatan, pengertian, rasa saling

menyayangi dan mengasihi (Greenhaus dan Beutell, 2013; Edwards dan

Rothbard, 2000). Edwards & Rothbard (2000) juga menyatakan bahwa

adanya perilaku yang ditampilkan disalah satu peran akan mempengaruhi

perilaku di peran lainnya.

5. Sumber-Sumber Konflik Peran Ganda (Work family conflict)

Seorang wanita profesional ialah mereka yang telah menikah dan memiliki status

karir yang sama dengan suaminya, tetap menghadapi pola tradisional yang tidak

seimbang dalam tugas menjaga anak dan pekerjaan rumah tangga sehari-hari.

Sehubungan dengan peran tradisional tersebut, sumber utama konflik peran ganda

yang dihadapi oleh wanita bekerja pada umumnya adalah usahanya dalam

membagi waktu atau menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dan tuntutan

keluarganya.

Konflik muncul apabila wanita merasakan ketegangan antara peran pekerjaan

dengan peran keluarga. Greenhaus dan Beutell (2010) mengidentifikasikan tiga

jenis konflik peran ganda yaitu:
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1. Konflik berdasarkan waktu (time-based conflict)

Waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan salah satu tuntutan (keluarga atau

pekerjaan) dapat mengurangi waktu untuk menjalankan tuntutan yang lainnya

(pekerjaan atau keluarga). Bentuk konflik secara positif berkaitan dengan:

 Jumlah jam kerja

 Tingkat kehadiran

 Ketidakteraturan shift

 Kontrol jadwal kerja

2. Konflik berdasarkan tekanan (strain-based conflict)

Terjadi tekanan dari salah satu peran memengaruhi kinerja peran lainnya,. dimana

yang dialami dapat menunjukkan gejala seperti:

 Ketegangan

 Kecemasan

 Kelelahan

 Karakter peran kerja

 Kehadiran anak baru

 Ketersediaan dukungan sosial dari anggota keluarga

3. Konflik berdasarkan perilaku (behavior-based conflict)

Bentuk terakhir dari konflik pekerjaan-keluarga adalah behavior-based conflict, di

mana pola-pola tertentu dalam peran-perilaku yang tidak sesuai dengan harapan

mengenai perilaku dalam peran lainnya stereotip manajerial yang menekankan

agresivitas, kepercayaan diri, kestabilan emosi, dan objektivitas.
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Hal ini kontras dengan harapan citra dan perilaku seorang istri dalam keluarga,

yang seharusnya menjadi pemberi perhatian, simpatik, nurturant, dan emosional.

Seseorang dapat mengharapkan bahwa eksekutif perempuan lebih mungkin untuk

mengalami bentuk konflik daripada eksekutif laki-laki, karena perempuan harus

berusaha keras untuk memenuhi harapan peran yang berbeda di tempat kerja

maupun dalam keluarga.

6. Strategi Menangani Konflik Peran Ganda

Konflik peran ganda dalam kehidupan dapat dicegah dan ditangani sehingga

dampaknya tidak negative. Penanganan konflik peran ganda perlu dilakukan baik

dari pihak individu maupun perusahaan temapat individu tersebut bekerja, strategi

yang dapat terapkan untuk menangani konflik eperan ganda adalah:

1. Strategi individu

Terdapat beberapa strategi untuk menangani konflik peran ganda yang

dapat dilakukan oleh individu atau karyawan itu sendiri. Salah satunya

yaitu manajemen waktu. Manajemen waktu adalah strategi penting yang

perlu diterapkan oleh para ibu pekerja untuk dapat mengoptimalkan

perannya sebagai ibu rumah tangga, istri dan sekaligus wanita bekerja.

2. Strategi perusahaan

Terdapat beberapa strategi untuk perusahaan dalam menghadapi masalah

konflik peran ganda, yaitu (Nelson dan Quick, 2010):

a. Waktu kerja yang fleksibel

b. Terdapat jadwal kerja alternative

c. Terdapat fasilitas tempat penitipan anak
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d. Kebijakan ijin keluarga

e. Job sharing

Perusahaan perlu menyertakan karyawan dalam proses pelaksanaan strategi guna

mengatasi konflik peran ganda tersebut sehingga kebijakan yang diambil sesuai

dengan yang dibutuhkan oleh karyawan yang bersangkutan. Perusahaan juga

harus menunjukkan keseriusannya dalam menangani masalah konflik pekerjaan-

keluarga dan keluarga-pekerjaan yang dialami karyawannya karena selain penting

bagi karyawan, ketidakseriusan perusahaan dalam menangani masalah ini dapat

berdampak buruk terhadap kinerja perusahaan dan akan berujung pada kerugian

yang akan ditanggung pihak perusahaan baik yang berbentuk materi maupun

inmateri.

C. Stres Kerja

1. Pengertian Stres Kerja

Stres kerja merupakan sebuah respon adaptif, dihubungkan oleh karakteristik dan

atau proses psikologis individu yang merupakan suatu konsekuensi dari setiap

tindakan eksternal, situasi atau peristiwa yang menempatkan tuntutan psikologis

dan atau fisik khusus pada seseorang (Ivancevich, Konopaske, dan Matteson,

2006). Stres biasanya dianggap sebagai istilah negatif, stres dianggap terjadi

karena disebabkan oleh suatu yang buruk namun tidak selalu berarti demikian

karena stres yang dimaksud adalah stres kerja yang artinya suatu bentuk interaksi

individu terhadap lingkungannya.
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Dalam hubungannya dengan pekerjaan, setiap orang pernah mengalami stres.

Adakalanya stres yang dialami seseorag itu adalah kecil dan hampir tak berarti,

namun bagi yang lainnya dianggap sangat mengganggu dan berlanjut dalam

waktu yang relatif lama (Efendi, 2001). Pekerjaan dapat menimbulkan stres

karena pekerjaan memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan

manusia. Lingkungan kerja, sebagaimana lingkungan-lingkungan lainnya,

menuntut adanya penyesuaian diri dari individu yang menempatinya. Oleh karena

itu individu akan memiliki kemungkinan untuk mengalami suatu keadaan stres

dalam lingkungan kerja.

Stres yang kemunculannya mengacu pada pekerjaan seseorang disebut stres kerja

(Austin, 2004). Stres kerja menurut Kahn, dkk (Cooper dan Dewe, 2004)

merupakan suatu proses yang kompleks, bervariasi, dan dinamis di mana stressor,

pandangan tentang stres itu sendiri respon singkat, dampak kesehatan, dan

variabel-variabelnya saling berkaitan. Cooper mengemukakan bahwa stres kerja

adalah ketidakmampuan untuk memahami atau menghadapi tekanan, di mana

tingkat stres tiap individu dapat berbeda-beda dan bereaksi sesuai perubahan

lingkungan atau keadaan  (Cooper dan Dewe, 2004).

Stres kerja merupakan suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi,

proses berpikir dan kondisi seseorang. Stres yang terlalu besar dapat mengancam

kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungan. Stres kerja dapat diartikan

sebagai sumber atau stressor kerja yang menyebabkan reaksi individu berupa

reaksi Fisiologi, Psikologis, dan Perilaku (Robbins dan Judge, 2007).
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2. Gejala Stres Kerja

Beehr dan Newman (Carlson, Kacmar, dan williams, 2000) mengungkapkan

bahwa dari sejumlah penelitian mengenai gejala yang muncul akibat dari

konsekuensi dari stres kerja, terdapat 3 gejala yang akan dialami individu bila

mengalami stres kerja, terdapat 3 gejala yang akan dialami individu bila

mengalami stres kerja, yaitu gejala fisiologi, psikologis, dan gejala perilaku.

1. Gejala Fisiologi

Sebagian besar perhatian dini dari terjadinya stres dirasakan pada gejala

fisiologis, yang ditandai dengan beberapa gejala yaitu:

a. Meningkatnya detak jantung dan tekanan darah

b. Kelelahan fisik

c. Ketegangan otot

d. Gangguan tidur

e. Sakit kepala

Salah satu masalah yang membuat hubungan antara pekerjaan-stres-kesehatan

adalah beberapa wanita yang bekerja membawa masalah kesehatan fisiknya

kepekerjaan. Hal ini bisa berhubungan dengan perilaku yang beresiko tinggi pada

lingkungan sosial. Kondisi tempat kerja bisa memperberat masalah kesehatan,

walaupum hal ini membuat lebih nyata tetapi perkerjaanlah yang berindikasi besar

pada masalah kesehatan.

2. Gejala Psikologis

Stres kerja dapat menyebabkan ketidakpuasan yang berkaitan dengan

pekerjaan, dimana ketidakpuasan tersebut memiliki dampak psikologis
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yang paling sederhana dan paling jelas dari stress. Yang termasuk dalam

gejala psikologis yaitu:

a. Ketegangan, kecemasan, kebingungan, dan mudah tersinggung

b. Perasaan frustasi, marah, dan kesal

c. Emosi yang menjadi sensitif dan hiperaktif

d. Kemampuan berkomunikasi efektif menjadi kurang

e. Kebosanan dan ketidakpuasaan dalam bekerja

f. Kelelahan mental dan menurunnya fungsi intelektual

3. Gejala Perilaku

Gejala stres yang terkait dengan perilaku mencakup beberapa perubahan

yaitu :

a. Bermalas-malasan dan menghindari pekerjaan

b. Kinerja dan produktivitas menurun

c. Makan berlebihan sebagai pelarian yang bisa mengakibatkan obesitas

d. Kehilangan selera makan dan menurunnya berat badan secara tiba-tiba

e. Meningkatnya perilaku yang beresiko tinggi

f. Hubungan yang tidak harmonis dengan keluarga dan teman

Uraian di atas menunjukan bahwa gejala stres kerja merupakan gejala yang

kompleks, yang meliputi kondisi fisik, psikologis, maupun perilaku. Namun

demikian gejala tersebut tidak muncul bersamaan waktunya pada seseorang,

kemunculannya bersifat kumulatif, yang sebenarnya telah terjadi dalam waktu

yang cukup lama, hanya saja tidak terdeteksi jika tidak menunjukan perilaku

tertentu.
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3. Sumber-sumber Stres

Menurut Robbins (2007) tingkat stres pada tiap orang akan menimbulkan dampak

yang berbeda. Sehingga ada beberapa faktor penentu yang mempengaruhi tingkat

stres seseorang. Faktor tersebut adalah:

1. Faktor Lingkungan

Selain mempengaruhi desain struktur sebuah organisasi, ketidakpastian

lingkungan  juga mempengaruhi  tingkat  stres. Ketidakpastian  menyebabkan

meningkatnya tingkat stres yang dialami karyawan. Ketidakpastian ekonomi,

ketidakpastian politik, dan ketidakpastian teknologi sangat berpengaruh pada

eksistensi karyawan dalam bekerja. Tingkat ekonomi yang  tidak menentu

dapat  menimbulkan  perampingan  pegawai dan PHK Sedangkan ketidakpastian

politik menimbulkan keadaan yang tidak stabil bagi negara, dan inovasi teknologi

akan membuat ketrampilan dan pengalaman seseorang menjadi usang  dalam

waktu yang  pendek sehingga menimbulkan stres. Dengan ketiga faktor

lingkungan tersebut karyawan akan dengan mudah mengalami stres.

2. Faktor Organisasional

Faktor lain yang  berpengaruh pada tingkat stres karyawan adalah faktor

organisasional. Ada beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai penyebaab

stres, yaitu: tuntutan tugas, tuntutan peran, tuntutan antarpribadi, struktur

organisasi dan kepemimpinan organisasi.

3. Faktor Individual

Jika di logika, setiap individu bekerja rata-rata 40-50 jam per minggu. Sedangkan

waktu yang digunakan mengurusi hal-hal diluar pekerjaan lebih dari 120 jam
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per minggu (Robbins,2006), sehingga akan besar kemungkinan segala macam

urusan di luar pekerjaan mencampuri pekerjaan. Berbagai hal di luar pekerjaan

yang mengganggu terutama adalah masalah keluarga, masalah ekonomi pribadi,

serta kepribadian dan karakter yang melekat dalam diri seseorang (Robbins,

2006).

Stres merupakan suatu reaksi yang timbul akibat keterbatasan manusia dalam

memenuhi kebutuhannya secara umum. Menurut Hasibuan (2007) faktor-faktor

yang dapat menyebabkan stres di antaranya:

1. Beban kerja yang terlalu berlebihan, yaitu sejumlah kegiatan atau tugas

yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan

dalam jangka waktu tertentu.

2. Tekanan dan sikap pimpinan yang kurang adil dan wajar, di mana dapat

menjadi beban ketika seseorang bekerja dan apabila dibiarkan secara terus

menerus dapat berpengaruh pada ketidakproduktifan hasil pekerjaan.

3. Waktu dan peralatan kerja yang kurang memadai dapat menghambat

kinerja dari seseorang sehingga waktu yang dihabiskan untuk

menyelesaikan pekerjaan dapat lebih lama.

4. Konflik antar pribadi dengan pimpinan atau kelompok kerja, semakin baik

komunikasi antarpribadi, semakin baik pula hubungan antarpribadi yang

terbina. Semakin buruk komunikasi antar pribadi, semakin buruk pula

hubungan yang dapat menimbulkan konflik.
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D. Pengaruh Dimensi Konflik Peran Ganda Terhadap Stres Kerja Pada
Wanita Bekerja

Stres kerja pada karyawan wanita adalah tanggapan terhadap suatu kondisi atau

kejadian yang muncul karena interaksi antara perempuan tersebut dengan

individu yang lain dengan pekerjaanya sebagai karyawan di suatu perusahaan

yang dapat mengganggu kondisi fisik dan psikologisnya. Konflik peran ganda

dapat menimpa laki-laki maupun perempuan, namun dalam penelitian ini hanya

memfokuskan pada konflik peran ganda yang terjadi pada wanita karir yang

sudah menikah. Keadaan ideal yang ingin diperoleh oleh seorang ibu sebagai

wanita karir adalah bisa tetap dekat dengan anak dan keluarga. Berusaha

semaksimal mungkin untuk mendampingi anak-anak, berhasil mengurus rumah

tangga, anak-anak serta suami, tetapi tetap dapat menyalurkan kebutuhan mereka

sebagai makhluk sosial kebutuhan untuk bersosialisasi, tetap mampu mandiri

dari segi keuangan, pengembangan wawasan, serta perasaan dihargai dan bangga

saat mereka bekerja menjadi wanita karir. Keinginan untuk menjalankan kedua

peran tersebut dengan sempurna, terkadang saling bertentangan satu dengan lain,

sehingga dapat menimbulkan konflik pada wanita bekerja.

Perempuan yang  memliki peran ganda akan bertemu dengan konflik- konfik

yang timbul akibat pilihan pilihan yang sulit. Konflik peran menurut (Puji, 2008)

terjadi karena adanya harapan harapan yang saling bertentangan pada saat yang

bersamaan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa stres kerja pada

karyawan perempuan dengan konflik peran ganda  mempunyai hubungan yang

positif, dimana semakin besar konflik peran ganda, semakin besar pula

kecenderungan untuk mengalami stres kerja.
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E. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Konflik Peran Ganda dengan Stres Kerja telah dilakukan

oleh beberapa peneliti terdahulu. Beberapa telah melihat pentingnya efek dan

dampak yang ditimbulkan oleh sebuah konflik yang mungkin dirasakan oleh

wanita yang menjalani peran ganda dalam kehidupannya serta stres kerja yang

mungkin dialami oleh wanita bekerja. Penelitian terdahulu yang telah membahas

mengenai konflik peran ganda dengan stres kerja karyawan diantaranya yaitu:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No
Nama

Peneliti
Judul Tahun Penerbit

Variabel
Temuan

independent dependen
1. Aaron

cohen
and Efrat
Liani

Work
Family
Conflict
among
Female
Employees
in Israel
Hospitals

2009 Personal
Review
Vol.38.2,
2009

Cultural
Setting
(work
attitudes,
Particularly
job
satisfaction)

Work
family
Conflict

Temuan
menunjukkan
hubungan yang kuat
antara sikap kerja,
terutama kepuasaan
kerja, dan dua
variabel konflik
yang lebih tinggi
tingkat kepuasaan
kerja ini terkait
dengan tingkat lebih
rendah dari work
family conflict dan
family work conflict.
Hubungan antara
dukungan organisasi
untuk dua variabel
konflik lemah dan
tidak dalam arah
yang diharapkan.

2. Aiswary
a
Ramasun
daram

The Role of
Work family
conflict as a
mediator

2011 Internatio
nal
manageme
nt review

Work
Family
Conflict

Job Stress Work Family
Conflict merupakan
sebuah variabel
independent yang
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between
work-
thought
interference
and job
stress

terdiri atas 3 sub
variabel yaitu family
conflict time base,
work family strain
base, dan work
family bahavior
base. Dari data di
dapatkan bahwa
ketiga sub variabel
tersebut berpengaruh
cukup signifikan
dalam
menginterfensi
terjadinya stres
kerja, dan untuk sub
variabel yang paling
besar memiliki
interfensi pada
pekerjaan yaitu work
family conflict time

3. Jean
Wallace

Job stress,
Depression
and Work to
Family
Conflict A
test of the
strain and
buffer
hypotheses

2005 Relations
Industriell
es 60 . 3
(summer
2005)

Job demand
control
model
(penempata
n kerja dan
kontrol
pekerjaan
atau berapa
banyak
kebijaksana
an
pekerjaan
memiliki
dalam
upaya untuk
memenuhi
tuntuan
tersebut)

Tingkat
depresi
dan
konflik
pekerjaan
keluarga

Tiga dari empat
variabel pekerjaan
permintaan
kontribusi yang
signifikan terhadap
kerja-keluarga
konflik, kontrol atas
waktu kerja
mengurangi konflik
work family.

4. Nyoman
Triaryati

Pengaruh
adaptasi
kebijakan
mengenai
work family
issue
terhadap
absen dan
turnover

2003 Jurnal
manageme
nt dan
Kewirausa
haan
Universita
s Kristen
Petra

Kebijakan
terhadap
work family
issue

Absensi
dan
turnover
karyawan

Ketidakmampuan
perusahaan untuk
mengadaptasi
kebijakan yang
diperlukan oleh
karyawan, dalam hal
ini work family
conflict dapat
mengakibatkan stres
dan ketidakpuasan
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yang kemudian
berpengaruh pada
keputusan
ketidakhadiran
karyawan dan dalam
waktu tertentu dapat
meningkatkan
turnover karyawan
melakukan
keputusan berhenti

5. Wirakrist
ama

Analisis
pengaruh
konflik
peran ganda
(work
family
conflict)
terhadap
kinerja
pegawai
wanita pada
PT Nyonya
Meneer
Semarang
dengan stres
kerja
sebagai
variabel
intervening

2011 Konflik
Peran
Ganda

Kinerja
Pegawai

Hasil analisis
menggunakan
regresi linier
sederhana dapat
diketahui bahwa
variabel konflik
peran ganda
berpengaruh positif
dan signifikan
terhadap variable
stres kerja.

6. Wulanda
ri

Hubungan
Konflik
Peran
Ganda
Dengan
Stress
Kerja
Karyawan
Wanita Di
pusat
Adminitrasi
Universitas
Indonesia

2012 Konflik
peran ganda

Stress
kerja

bahwa
hubungan yang
terjadi antara konflik
peran ganda dengan
stress kerja
karyawan
adalah sebuah
hubungan yang
positif, yang artinya
semakin tinggi
konflik peran
ganda yang dialami
oleh karyawan
wanita, maka
semakin tinggi pula
stress kerja
yang dialami oleh
karyawan wanita.
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F. Rerangka Pemikiran Penelitian

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, maka kerangka pemikiran

antara konflik peran  ganda dan stres kerja pada wanita bekerja sebagai berikut:

Gambar 2.6.1

Rerangka Pemikiran

Keterangan

X : Dimensi Konflik Peran Ganda (Variabel Bebas/Independent) pada wanita

bekerja di PT Sinar Laut Indah Branti, Lampung Selatan.

Y : Stres Kerja pegawai (Variabel Terikat/Dependent) pada wanita bekerja di PT

Sinar Laut Indah Branti, Lampung Selatan.

Berdasarkan bagan kerangka pikir di atas, dapat dijelaskan bahwa PT Sinar Laut

Indah Branti, Lampung Selatan dalam menjalankan usahanya harus

Dimensi Konflik Peran Ganda

(X)

Greenhaus dan Beutell (2013)

Stres Kerja

(Y)

Y1 Gejala Fisiologis

Y2 Gejala Psikologis

Y3 Gejala Perilaku

Robbins dan Judge, 2007

X1 Time Based (Work Family
Conflict)

X2 Time Based (Family work
Conflict)

X3 Strain Based (Work Family
Conflict)

X4 Strain Based (Family Work
Conflict)

X5 Behavior Based (Work
Family Conflict)

X6 Behavior Based (Work
Family Conflict)
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memperhatikan Dimensi Konflik Peran Ganda yang dapat menimbulkan Stres

Kerja pada Wanita bekerja. Dalam konflik peran ganda terdapat 6 dimensi.

Dengan memiliki konflik dari dimensi tersebut yang dapat menimbulkan stres

kerja, oleh sebab itu perlu diketahui secara empiris apakah Dimensi konflik peran

ganda berpengaruh terhadap stres kerja dengan menggunakan analisis data regresi

linier berganda. Pengujian tersebut bertujuan untuk mengukur pengaruh dan

besarnya pengaruh dimensi konflik peran ganda terhadap stres kerja pada wanita

bekerja di PT Sinar Laut Indah.

G. Hipotesis

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2007), hipotesis adalah pernyataan atau

dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang

kebenarannya masih lemah (belum tentu kebenarannya) sehingga harus diuji

secara empiris. Dalam penelitian ini rumusan masalah berupa pernyataan tentang

hubungan dua variabel, yaitu variabel konflik peran ganda sebagai variabel bebas

(X) dan Variabel terikat (Y).

Berdasarkan pokok permasalahan yang ada dan tinjauan pustaka mengenai

pengaruh stress kerja yang ada di PT Sinar Laut Indah atas konflik peran ganda

yang dialami oleh para karyawan wanita yang telah menikah, maka hipotesis

penelitian yang dapat diajukan adalah:

Ho : Tidak ada pengaruh Signifikan antara Dimensi Konflik Peran Ganda

(Variabel X) dan Stres Kerja Wanita Bekerja (Variabel Y) di PT Sinar

Laut Indah

Ha    : Ada Pengaruh Positif Signifikan antara Dimensi Konflik Peran Ganda

(Variabel X) dan Stres Kerja Wanita Bekerja (Variabel Y) di PT Sinar

Laut Indah



III. METODE PENELITIAN

A Jenis dan Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif, karena

penelitian ini disajikan dengan angka-angka. Hal ini sesuai dengan pendapat

Umar (2010) yang mengemukakan pendekatan kuantitatif disusun untuk

membangun / memperoleh ilmu pengetahuan keras (hard science) yang

berbasis pada objektivitas dan kontrol yang beroperasi dengan aturan-aturan

ketat, termasuk mengenai logika, kebenaran, dan prediksi.

Penelitian harus mendefinisikan variabel penelitian, mengembangkan

instrumen, mengumpulkan data, melakukan analisis atas temuan, melakukan

generalisasi dengan cara pengukuran yang sangan hati-hati dan objektif.

Menurut Sugiyono (2013) peneliti kuantitatif dalam melihat hubungan

variabel terhadap obyek yang diteliti lebih bersifat sebab dan akibat (kausal),

sehingga dalam penelitian ada variabel independen dan dependen. Variabel

tersebut selanjutnya dicari seberapa besar pengaruh variabel independen

terhadap variabel dependen.
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B. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari

responden penelitian. Menurut Sugiyono (2011) data primer diperoleh

melalui:

a. Wawancara tidak terstruktur

Yaitu wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan

pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap

untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan

hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Kuesioner yang terbagi kedalam beberapa pertanyaan yang

diklasifikasikan berdasarkan variabel penelitian.

b. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada

responden untuk dijawabnya.

Pengukuran kuesioner pada penelitian ini menggunakan skala likert,

Skor yang diberikan pada setiap jawaban responden adalah:
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Tabel 3.1 Skoring Skala Likert

c. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang

spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara

dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi

dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga

obyek-obyek yang lain.

d. Rentang Skor Variabel

Rentang skor digunakan sebagai alat untuk mengetahui seberapa besar

responden mengapresiasi terhadap kuesioner yang diberikan. Berikut

kriteria penilaian untuk rentang skor (Umar, 2002).

RS = (m-n)

b

Jawaban Skor Nilai

Sangat setuju (SS) 5

Setuju (S) 4

Netral (N) 3

Tidak Setuju (TS) 2

Sangat Tidak Setuju (STS) 1
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Keterangan :

RS = Rentang Skor

m   = Skor tertinggi

n    = Skor terendah

b    = Jumlah Kelas

2. Data Sekunder

Dokumentasi adalah data yang diperoleh dari perusahaan terkait, buku

(kepustakaan), atau pihak-pihak lain yang memberikan data yang erat

kaitannya dengan objek dan tujuan penelitian. Data ini biasanya sudah

diolah oleh perusahaan bersangkutan.

C. Populasi

Menurut Sugiyono (2013) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri

atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannnya. Populasi

dapat berupa organisme, orang, benda, objek, peristiwa, atau laporan.

Populasi dalam penelitian ini 40 orang wanita bekerja di PT Sinar Laut Indah

Branti Lampung Selatan.

1. Sampel

Sampling adalah suatu proses memilih sebagian dari unsur populasi yang

jumlahnya mencukupi secara statistik sehingga dengan mempelajari sampel

memahami karakteristik-karaktersitiknya akan diketahui tentang keadaan
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populasi, dikarenakan penelitian populasi kurang dari 100 orang, maka

seluruh jumlah populasi digunakan sebagai sampling sensus.

D. Variabel Penelitian dan Operasionalisasi Variabel

(Sugiyono, 2013) variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu

yang berbentuk apa saja yang ditetapkan untuk dipelajari sehingga diperoleh

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut

(Sugiyono, 2013) menyampaikan bahwa definisi operasional dalam penelitian

kuantitatif dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Variabel bebas (independent variabel):

Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor,

antecedent. Sering disebut dalam bahasa Indonesia sebagai variabel bebas.

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).

2. Variabel terikat (dependent variable):

Variabel ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen.

Sering disebut dalam bahasa indonesia sebagai variabel terikat. Variabel

Terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat,

karena adanya variabel bebas.
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Tabel 3.2

Tabel Definisi Operasional Variabel

Variabel Dimensi Indikator Skala
Dimensi Konflik

Peran Ganda
(X)

Konflik peran
ganda merupakan
konflik peran yang
muncul antara
harapan dari dua
peran yang
berbeda yang
dimilki oleh
seseorang.
(Greenhaus dan
Beutell, 2013).

Time Based
(Work Family

Conflict)
(X1)

Kurang/tidak adanya waktu
untuk acara keluarga karena
pekerjaan

Likert

Kurang/tidak adanya waktu
untuk melaksanakan
kewajiban rumah tangga
karena pekerjaan

Likert

Waktu untuk kebersamaan
keluarga kurang

Likert

Time Based
(Family Work

Conflict)
(X2)

Waktu untuk tanggung
Jawab pekerjaan terganggu
karena keluarga

Likert

Mempergunakan waktu
Luang pada saat bekerja
Untuk keperluan keluarga

Likert

Melewatkan kegiatan
kantor
karena keluarga

Likert

Strain Based
(Work Family

Conflict)
(X3)

Merasa lelah untuk
melakukan kewajiban
rumah tangga

Likert

Tekanan pekerjaan
membuat emosi tidak stabil
saat di rumah

Likert

Konsentrasi mengurus
keluarga terganggu karena
beban pekerjaan

Likert

Strain Based
(Family Work

Conflict)
(X4)

Tanggung jawab keluarga
membuat emosi tidak stabil
saat bekerja

Likert

Tanggung jawab keluarga
membuat pekerjaan tidak
optimal

Likert

Konsentrasi bekerja
terganggu karen masalah
keluarga

Likert
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Behavior Based
(Work Family

Conflict)
(X5)

Cara pemecahan masalah
ditempat kerja tidak efektif
dilakukan di rumah

Likert

Aturan yang diterapkan di
tempat kerja tidak bisa
dilakukan di rumah

Likert

Kebiasaan di tempat kerja
Tidak bisa dilakukan di
rumah

Likert

Behavior Based
(Family Work

Conflict)
(X6)

Cara pemecahan masalah di
rumah tidak bisa efektif
dilakukan ditempat kerja

Likert

Aturan yang diterapkan di
rumah tidak bisa dilakukan
di tempat kerja

Likert

Kebiasaan di rumah tidak
bisa dilakukan di tempat
kerja

Likert

Stres kerja
(Y)

Stres kerja
merupakan sebuah
respon adaptif,
dihubungkan oleh
karakteristik atau
proses psikologis
individu yang
merupakan suatu
konsekuensi dari
setiap tindakan
eksternal, situasi
atau peristiwa yang
menempatkan
tuntutan psikologis
dan atau fisik
khusus pada
seseorang.

(Ivancevich,
Konopaske, dan
Matteson, 2006)

Gejala Fisiologi
(Y1)

Meningkatnya tekanan
Darah dan detak jantung

Likert

Jantung sering berdebar Likert

Timbulnya gangguan perut Likert

Kelelahan fisik Likert

Timbulnya ketegangan otot Likert

Gangguan tidur Likert

Sakit kepala Likert

Gejala
Psikologi

(Y2)

Timbul ketegangan dan
Kecemasan

Likert

Timbul perasaan frustasi,
marah, dan kesal

Likert

Emosi yang menjadi
sensitif

Likert

Kemungkinan
berkomunikasi efektif
menjadi kurang

Likert
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Kebosanaan dan
ketidakpuasaan dalam
bekerja

Likert

Kelelahan mental dan
menurunnya fungsi
intelektual

Likert

Gejala Perilaku
(Y3)

Bermalas-malasan dan
menghindari pekerjaan

Likert

Kinerja menurun Likert

Produktivitas menurun Likert

Makan berlebihan sebagai
Pelarian

Likert

Kehilangan selera makan Likert

(Carlson, Kackmar, dan williams, 2000) dan (Robbins dan Judge, 2007)

E. Uji Validitas dan Realiabilitas

1. Uji Validitas

Pengukuran uji validitas suatu konstruk dengan menggunakan analisis faktor,

yaitu pembentukan skor-skor tinggi dari suatu item sehingga membentuk suatu

konstruk yang benar dan tidak boleh termuat secara tinggi di konstruk yang lain.

Validitas konstruk menunjukan seberapa valid hasil yang di peroleh dari

penggunaan suatu pengukur atau indikator sesuai dengan konsep teori yang

digunakan. Pernyataan tersebut dikatakan valid apabila KMO (Kaiser-meyer-

oklin). Anti image dan factor loading > 0,5. (Hair, et al. 2006).

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan

indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika

jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke

waktu (Ghozali, 2011). Uji reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat
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pengukur dalam mengukur suatu gejala atau kejadian. Uji reliabilitas

menggunakan koefisien Croanbach’s Alpa dengan bantuan SPSS 20.0. Hasil

pengujian dikatakan reliabel jika nilai Alpa Croanbach > 0,6 dan nilai Alpa

Croanbach > Croanbach’s Alpa if item deleted (Ghozali, 2011).

F. Uji Analisis Data

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Metode yang digunakan yaitu metode analisis regresi linier berganda. Jika

parameter dari suatu hubungan fungsional antara satu variabel dependen dengan

lebih dari satu variabel ingin diestimasikan, maka analisis regresi yang digunakan

berkenaan dengan analisis regresi berganda (Nazir, 2009). Analisis regresi linier

berganda ini digunakan untuk mengukur pengaruh dimensi konflik peran ganda

yang terdiri dari 6 dimensi terhadap stres kerja. Persamaan regresi linier berganda

yang dirumuskan sebagai berikut:

Y = a + β1X1 + β2X2+ β3X3+ β4X4+ β5X5+ β6X6+ e

Keterangan :

Dimensi Konflik Peran Ganda

Y = Stres kerja X1 =Time Based (Work Family Conflict)

a = Konstanta X2 = Time Based (Family Work Conflict)

e = Standard error X3= Strain Based (Work Family Conflict)

β = Koefisien regresi X4= Strain Based (Family Work Conflict)

X5= Behavior Based (Work Family Conflict)

X6= Behavior Based (Family Work Conflict)
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G. Uji Hipotesis

1. Uji F

Secara simultan, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji F-test . Menurut

Ghozali (2011), Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh

secara bersama- sama terhadap variabel dependen/terikat. Menurut Ghozali

(2011), Uji F dilakukan dengan membandingkan signifikansi F hitung dengan

F tabel dengan ketentuan :

1. Ho didukung dan Ha tidak didukung  jika F hitung < F tabel untuk α = 0,05

2. Ho tidak didukung dan Ha didukung  jika F hitung > F tabel untuk α = 0,05

2. Uji T

Uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji t yang dilakukan

untuk mengetahui pengaruh variable bebas terhadap variable terikat secara

parsial (Muhidin, 2007). Untuk uji secara parsial menggunakan uji t

perhitungan dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

b

t0 =

sb

kriteria Pengujian :

1. Membuat hipotesis

Ho = Data berstatus tidak valid

Ha = Data berstatus valid
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2. Menggunakan program SPSS 20.0 untuk analisis Regresi Linier

Sederhana

3. Menentukan nilai probabilitas (sig) pada nilai α sebesar 0,05 (5%)

Jika thitung < ttabel maka Ho diterima Ha ditolak

Jika thitung > ttabel maka Ho ditolak Ha diterima

4. Menentukan kesimpulan berdasarkan probabilitas dan hipotesis

H. Uji Koefisien determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan

model dalam menerangkan variabel terikat (Sugiyono 2011).



BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

kesimpulan pada penelitian ini adalah: 

Dimensi konflik peran ganda berpengaruh positif dan signifikan terhadap Stres 

Kerja pada Wanita Berkerja di PT Sinar Laut Indah Branti Lampung Selatan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, beberapa hal 

yang dapat menjadi masukan pada penelitian ini adalah: 

1. Sebaiknya PT Sinar Laut Indah Branti, Lampung Selatan lebih 

memperhatikan hal yang berkaitan dengan Time Based (Work Family 

Conflict) yaitu terkait waktu kebersamaan karyawan wanita dengan 

keluarga sangat kurang karena karena bekerja. Artinya penjadwalan kerja 

dengan ship yang efektif mampu mengurangi stress pegawai agar mereka 

mempunyai waktu berinteraksi dengan keluarganya. 

2  Sebaiknya PT Sinar Laut Indah Branti, Lampung Selatan lebih 

 memperhatikan hal yang berkaitan dengan Time Based (Family Work  
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Conflict) yaitu terkait kewajiban karyawan wanita mengurus keluarga 

membuat waktu untuk melakukan tanggung jawab kepada pekerjaan 

terganggu. Artinya kebijakan penjadwalan kerja dengan ship yang efektif 

diharapkan mampu mengurangi stress pegawai agar mereka mempunyai 

waktu berinteraksi dengan keluarganya. 

3. Sebaiknya PT Sinar Laut Indah Branti, Lampung Selatan lebih 

memperhatikan hal yang berkaitan dengan Strain Based (Work Family 

Conflict) yaitu terkait Sepulang bekerja, karyawan wanita merasa terlalu 

lelah untuk melakukan kewajiban rumah tangga. Artinya kebijakan 

penjadwalan kerja dengan ship yang efektif diharapkan mampu 

mengurangi stress pegawai agar mereka mempunyai waktu berinteraksi 

dengan keluarganya. 

4. Sebaiknya PT Sinar Laut Indah Branti, Lampung Selatan lebih 

memperhatikan hal yang berkaitan dengan Strain Based (Family Work 

Conflict) yaitu tentang permasalahan keluarga membuat karyawan wanita 

tidak dapat berkonsentrasi pada pekerjaan. Kebijakan tentang konseling 

pegawai atau melakuakan pengawasan dan komunikasi diharapkan mampu 

mengatasi permasalahan karyawan sehingga mengurangi kemungkinan 

terjadinya stress karyawan. 

5. Sebaiknya PT Sinar Laut Indah Branti, Lampung Selatan lebih 

memperhatikan hal yang berkaitan dengan Behavior Based (Work Family 

Conflict) yaitu terkait karyawan wanita tidak bisa menerapkan aturan yang 

biasa dijalankan di kantor kedalam keluarga. Artinya diperlukan 
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pemahaman kepada karyawan agar merekabisa menempatkan diri ketika 

bekerja dan ketika di keluarga. Ada yang bisa diterapkan dan ada beberapa 

yang memenag tidak perlu diterapkan. 

6. Sebaiknya PT Sinar Laut Indah Branti, Lampung Selatan lebih 

memperhatikan hal yang berkaitan dengan Behavior Based (Family Work 

Conflict) yaitu terkait cara pemecahan masalah yang efektif untuk 

karyawan wanita di rumah tampaknya tidak menjadi efektif untuk 

diterapkan di tempat kerja dan perilaku yang efektif dan penting bagi 

karyawan wanita di rumah akan menjadi kontra produktif di tempat kerja. 

Artinya diperlukan pemahaman kepada karyawan agar merekabisa 

menempatkan diri ketika bekerja dan ketika di keluarga. Ada yang bisa 

diterapkan dan ada beberapa yang memenag tidak perlu diterapkan. 

Adanya divisi konseling nampaknya akan cukup membantu mengurangi 

kemungkinan stress karyawan wanita di PT Sinar Laut Indah Branti, 

Lampung Selatan. 
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