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ABSTRAK 

 

PENGARUH WORK FAMILY CONFLICT DAN STRES KERJA 

TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI WANITA  

RSUD Dr. A DADI TKJRODIPO 
 

Oleh 

 

Suisma Balaw Putri 

 

 

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. A. Dadi Tjokrodipo adalah rumah sakit milik 

pemerintah Kota Bandar Lampung dan merupakan rumah sakit rujukan dari 

seluruh puskesmas di Wilayah Kota Bandar Lampung yang berdiri sejak tahun 

2010. Permasalahan dalam penelitian ini adalah work family conflict yang dimiliki 

pegawai wanita yang sudah bekeluarga ketika memiliki kewajiban untuk menjadi 

ibu dan memiliki tuntutan peran untuk menjadi pegawai yang disiplin yang dapat 

menimbulkan konflik peran sehingga dapat berdampak kepada stres kerja pegawai 

dan dapat menurunkan kepuasan kerja.  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh work family conflict dan stres 

kerja terhadap kepuasan kerja pegawai wanita. Metode penggumpulan data pada 

penelitian ini adalah menggunakan kuisioner dengan skala likert yang disebar 

kepada pegawai wanita RSUD. Dr. A. Dadi Tjokrodipo. Teknik Penyebaran 

kuisioner dilakukan menggunakan purposive sampling. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini pegawai wanita yang sudah bekeluarga. Alat analisis data 

yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda
 

 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Work Family Conflict berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai wanita, stres kerja 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai. Saran bagi 

pegawai wanita RSUD. DR. A. Dadi Tjokrodipo sebaiknya dapat memisahkan 

masalah pribadi dan keluarga dan lebih memperhatikan hal yang menyangkut 

stres kerja sehingga dapat meningkatkan kepuasan kerja pegawai.  

 

 

Kata Kunci: Work Family Conflict, Stres Kerja, dan Kepuasan Kerja 

 
 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

EFFECT OF WORK FAMILY CONFLICT AND STRESS ON THE JOB 

SATISFACTION OF EMPLOYEES WORKING WOMEN  

RSUD. Dr. A DADI TKJRODIPO 
 

By 

 

Suisma Balaw Putri 

 

 

Regional General Hospital Dr. A. Dadi Tjokrodipo is a government-owned 

hospitals in Bandar Lampung and the referral hospitals of all health centers in the 

region of Bandar Lampung city that was founded in 2010.the problem in this 

research is the work family conflict owned female employees who already have a 

family when has the obligation been a mother and have a role demands to be 

discipline employee that may conflict that could affect the role of stress and can 

lower employee job satisfaction. 

 

This study aims to determine the influence of work family conflict and work stress 

on employee job satisfaction of women. Data collection method in this research is 

using questionnaire with Likert scale were distributed to hospitals female 

employees Dr. A. Dadi Tjokrodipo. Spreading technique performed using 

purposive sampling.The sample in this study was female employees who were 

married. Data analysis tool used is multiple linear regression analysis.
 

 

The results of this study suggest that Work Family Conflict significant negative 

effect on job satisfaction of female workers, job stress a significant negative effect 

on job satisfaction of employees. Advice for women employees of hospitals. DR. 

A. Dadi Tjokrodipo should be able to separate personal and family problems and 

morepay attention to matters relating work stress so that can improve employee 

satisfaction.  

 

 

Keywords: Work Family Conflict, Job Stress and Job Satisfaction 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan suatu perusahaan ditentukan oleh sumber daya yang ada di 

dalamnya, Organisasi menyadari bahwa sumber daya manusia adalah aset utama 

yang harus dibina serta dipertahankan (Noe, at al 2010). Terutama menejemen 

sumber daya manusia yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan, jika 

suatu organisasi memiliki sumber daya manusia yang baik maka dapat dipastikan 

mampu untuk bersaing dan berkembangan dengan baik (Yuniarsih dan Suwanto 

2008). Menejemen sumber daya manusia (MSDM) menurut Hasibuan (2011) 

adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar 

efektif dan efesien membantu terwujudnya tujuan perusahaan dan karyawan. 

Dalam mencapai tujuan perusahaan permasalahan yang berkaitan dengan sumber 

daya manusia harus diperhatikan, khususnya diera modern saat ini mendorong 

wanita untuk berperan aktif bekerja memenuhi kebutuhan keluarga.  

 

Dimasa lampau wanita sering kali dianggap, bahkan menganggap diri sendiri 

lebih rendah atau bergantung kepada pria. Sekarang masyarakat menerima 

kenyataan bahwa wanita menghendaki pekerjaan dan karir yang memuaskan. 

Sumbangan wanita dalam pembangunan ekonomi dapat dilihat dari partisipasi 

wanita dalam angkatan kerja, dengan adanya gerakan wanita memasuki dunia 
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kerja menyebabkan perubahaan baik dalam masyarakat maupun keluarga dan 

dalam kehidupan yang bersangkutan. 

 

Namun, disisi lain peran pada wanita yang bekerja dapat menimbulkan 

konsekuensi negatif yang menyebabkan terjadinya konflik, yaitu dari sisi 

pekerjaan terjadi dikarenakan banyaknya tuntutan kerja, hubungan dengan rekan 

kerja yang kurang baik sedangkan dari sisi keluarga dikarenakan ada perdebatan 

mengenai keuangan, anak-anak, serta sulitnya membagi waktu untuk keluarga. 

Dengan adanya kesenjangan antara pekerjaan dan keluarga yang akan 

berpengaruh pada kinerja dan keluarga dapat menimbulkan terjadinya work family 

conflict atau konflik peran ganda. Tidak dipungkiri, konflik ini menimbulkan 

berbagai masalah yang mempengaruhi kehidupan keluarga dan pekerjaan karena 

wanita dituntut untuk bertanggung jawab mengurus dan membina keluarga secara 

baik dan sebagai seorang pekerja wanita dituntut untuk bekerja sesuai dengan 

standar perusahaan. Menurut Netemeyer (1996) work famuly conflict terjadi 

apabila tuntutan untuk bertanggung jawab pada salah satu peran baik dari keluarga 

maupun pekerjaan bertentangan, yakni keterlibatan pada pekerjaan mempersulit 

keterlibatan pada keluarga atau sebaliknya, misalnya pegawai tersebut sedang 

bekerja lembu tidak bisa ditinggal sedangkan anaknya di rumah sedang sakit 

sehingga tidak konsentrasi dalam bekerja.  

 

Work Family Conflict menurut Netermeyer, et al. (1996) memiliki dua bentuk, 

yaitu: 

1. Konflik pekerjaan-keluarga atau work- family conflict (WFC) 

2. Konflik keluarga-pekerjaan atau family-work conflict (FWC) 
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Merupakan bentuk konflik dua arah dimana bekerja untuk keluarga dan keluarga 

untuk bekerja yang menunjukkan bahwa prediksi bisa berkaitan dengan pekerjaan, 

keluarga dan fakor individu yang terkait dengan tingkat konflik peran yang 

dialami seseorang. Konflik yang tidak ditangani secara tepat dan bijaksana, dapat 

berakibat pada diri pegawai yang ada diperusahaan, karena mereka ada pada 

suasana serba salah sehingga mengalami tekanan jiwa dalam bekerja.  

 

Konflik yang tidak ditangani secara tepat pula akan berdampak pada diri pegawai 

dan menimbulkan stres kerja. Menurut Robbins dan Judge (2009) stres merupakan 

kondisi dinamis dimana seorang individu diharapkan dengan kesempatan, 

keterbatasan atau tuntunan sesuai dengan harapan dari hasil yang ingin dicapai 

dalam kondisi penting dan tidak menentu. 

 

Menurut Mangkunegara (2009) stres kerja diartikan sebagai perasaan tertekan 

yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Sopiah (2008) 

mendefinisikan bahwa stres merupakan suatu respon adiptif terhadap suatu situasi 

yang dirasakan menantang atau mengancam kesehatan seseorang. 

 

Menurut Cousins et al., dalam Edwards et al., (2014) terdapat tujuh dimensi 

utama indikator stres kerja, yaitu: 

1. Tuntutan  

2. Kontrol 

3. Dukungan rekan kerja 

4. Dukungan manajerial 

5. Hubungan 
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6. Peran 

7. Perubahan 

 

Stres merupakan suatu kondisi seseorang yang mengalami ketegangan karena 

adanya kondisi yang memengaruhinya. Stres kerja pada pegawai RSUD Dr. A 

Dadi Tjokrodipo diindikasikan dari beban kerja serta waktu yang mendesak. 

Beban kerja yang terlalu banyak ditandai dengan seringnya terjadi jam kerja yang 

bertambah atau lembur. Pekerjaan yang berat tentu saja akan menjadi beban 

pikiran bagi pegawai. Kondisi tersebut diperoleh dari dalam diri seseorang 

maupun lingkungan diluar diri seseorang, stres juga dapat timbul dengan 

kurangnya waktu istirahat karena menyelesaikan pekerjaan dan konflik dengan 

sesama rekan kerja yang berdampak negatif terhadap keadaan emosional dan 

psikologis para pegawai wanita yang pada akhirnya mempengaruhi kepuasan 

kerja.  

 

Kepuasan kerja karyawan juga merupakan faktor yang dianggap penting, karena 

mempengaruhi jalannya organisasi secara keseluruhan. Kepuasan kerja 

merupakan sikap umum seorang individu terhadap pekerjaannya yang 

menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang harus mereka terima 

dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima menurut  

Robbins (2003). Setiap pegawai yang bekerja pada suatu perusahaan tentunya 

sangat menginginkan tingkat kepuasan kerja yang maksimal, untuk  

mencapai tingkat kepuasan kerja yang maksimal dalam setiap pelaksanaan tugas, 

akan selalu menghadapi faktor-faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi 

kepuasan kerja.  
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Menurut Spector dalam Judge et al. (2001) ada lima indikator yang 

mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu : 

1. Work it self (Pekerjaan itu sendiri) 

2. Supervision (Pengawasan atau atasan) 

3. Co-worker (Rekan kerja) 

4. Promotion (Promosi) 

5. Pay (Gaji atau upah) 

 

Gibson, Ivancevich dan Donnelly (2000) menyatakan bahwa kepuasan kerja 

sebagai sifat yang dimiliki pekerja tentang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja 

mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya yang berdampak pada 

sikap positif pegawai terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi 

dilingkungan kerja. Semakin banyak aspek dalam pekerjaannya yang sesuai 

dengan keinginan dan sistem nilai individu, semakin tinggi tingkat kepuasan yang 

didapat. Demikian pula sebaliknya, semakin banyak aspek dalam pekerjaannya 

yang tidak sesuai dengan keinginan dan sistem nilai individu, semakin rendah 

tingkat kepuasan yang didapat. 

 

Penelitian ini dilakukan di RSUD Dr. A Dadi Tjokrodipo yang terletak dijalan 

Basuki Rahmat No. 73, Teluk Betung, Bandar Lampung. Sebagai rumah sakit 

milik Pemerintah Kota Bandar Lampung, RSUD Dr. A Dadi Tjokrodipo 

merupakan Rumah Sakit rujukan dari seluruh puskesmas yang ada di Wilayah 

Kota Bandar Lampung yang berjumlah 28 puskesmas induk yang terdiri dari 10 

puskesmas rawat inap dan 18 puskesmas induk dan 52 puskesmas pembantu.  
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Pembangunan tahap pertama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandar Lampung 

dapat terselesaikan dan diresmikan oleh Bapak Walikota Bandar Lampung pada 

tanggal 29 April 2010. Selanjutnya dengan adanya Surat Keputusan Walikota 

Bandar Lampung Nomor 36/09/HK/2011 tanggal 20 januari 2011 tentang 

pemberian Nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandar Lampung, 

maka nama Rumah Sakit yang semula bernama Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Kota Bandar Lampung berubah nama menjadi Rumah Sakit Umum 

Daerah Dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung. 

 

Berikut ini merupakan Tabel 1 yang menunjukkan jumlah pegawai di RSUD Dr. 

A Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung. 

 

Tabel 1. Jumlah Pegawai RSUD Dr. A Dadi Tjokrodipo Kota Bandar 

Lampung Tahun 2019. 

 

No Jabatan jumlah (orang) 

1 Manajemen  13 

2 Staf 58 

3 Dokter Spesialis  20 

4 Dokter Gigi 3 

5 Dokter Umum  29 

6 Perawat 112 

7 Bidan 45 

8 Laboratorium 13 

9 Radiologi 10 

10 Fisioterapi 4 

11 IPRS 5 

12 Perekam Medis 3 

13 Ahli Gizi 4 

14 Sanitasi 3 

15 Apoteker  18 

16 IT 2 

  JUMLAH 342 

   Sumber : RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung Tahun 2019 
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Tabel 1 merupakan jumlah pegawai RSUD A. Dadi Tjokrodipo pada tahun 2019 

sebanyak 342 karyawan dengan masing-masingjabatan yang berbeda yang terdiri 

dari manajemen, staf, dokter, dokter spesialis, perawat, bidan, laboratorium, 

radiologi, fisioterapi, IPRD, perekam medis, ahli gizi, sanitasi, apoteker dan IT. 

Berikut data jumlah pegawaiRSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung 

berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2019: 

 

Tabel 2. Jumlah Pegawai RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota 

BandarLampung Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019 

 

Nomor  Jenis Kelamin  Sudah Menikah  Belum Menikah  Jumlah  

1 Perempuan 120 100 220 

2 Laki 75 47 122 

        342 

Sumber : RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung Tahun 2019 

 

Tabel 2 menunjukkan jumlah pegawai RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo pada tahun 

2019 berdasarkan jenis kelamin dan status perkawinan dengan jumlahpegawai 

wanita yang sudah menikah 120 orang dan belum menikah 100 orang, 

menunjukkan bahwa rasio pegawai wanita di RSUD A. Dadi Tjokrodipo yang 

sudah menikah lebih banyak daripada yang belum menikah dengan jumlah 

pegawai wanita yang sudah menikah lebih besar daripada yang belum 

menikahtersebut memungkinkan terjadinya terjadi nya work family conflict di 

RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo. 

 

Pegawai wanita yang sudah menikah memungkinkan mengalami work family 

conflict dilingkungan pekerjaan maupun di lingkungan keluarga, ketika salah satu 

peran dalam pekerjaan menuntut lebih atau membutuhkan lebih banyak perhatian 

daripada peran dalam keluarga, yang tidak dapat dipungkiri konflik ini akan 
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menimbulkan berbagai masalah yang mempengaruhi kehidupan keluarga dan 

pekerjaan wanita tersebut. 

 

Tenaga Kerja di RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo dibagi menjadi 3 waktu jam kerja, 

5 Hari Kerja, 6 Hari Kerja dan Untuk bekerja dengan shift, Berikut data waktu 

jam kerja berdasarkan kontrak kerja pada tahun 2019: 

Tabel 3. Waktu Jam Kerja Pegawai RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota 

Bandar Lampung Tahun 2019 

 

NOMOR KETERANGAN HARI WAKTU 

1 Untuk 5 (Lima) hari kerja 
Senin - Kamis 07.30 - 15.30 

Jumat 07.30 - 16.00 

2 Untuk 6 (Enam) hari kerja 

Senin - Kamis 07.30 - 14.00 

Jumat 07.30 - 11.30 

Sabtu 07.30 - 13.00 

3 Untuk bekerja dengan shift 

Senin - Kamis 07.30 - 14.00 

Jumat 14.00 - 20.00 

Sabtu-Minggu 20.00 - 08.00 

Sumber: RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung tahun 2019 

 

Tabel 3 menjelaskan waktu dan jam kerja Pegawai di RSUD Dr. A. Dadi 

Tjokrodipo dibagi menjadi 3 jam kerja yaitu lima hari bekerja untuk pegawai 

dibidang menejemen dan staf (hari ke 1-4) dengan waktu 8 jam, (hari ke 5) 

dengan waktu 8, 5 jam. 6 hari bekerja untuk dokter, rekam medis, laboratorium, 

bidan dan karyawan medis lainnya (hari ke 1-4) 6, 5 jam, (hari ke 5) dengan 

waktu 4 jam, (hari ke 6) total waktu 5, 5 jam. Sedangkan bekerja dengan shift 

untuk perawat (hari ke 1-4) 6, 5 jam kerja, (hari ke 5) 6 jam kerja dan (hari ke 6 

dan ke 7) 12 jam bekerja. Tenaga kerja khususnya perawat yang ada pada RSUD 

Dr. A. Dadi Tjkrodipo dituntut untuk memberikan kontribusi yang besar dalam 

menantukan kualitas pelayanan. Sehingga harus dilakukan pembagian dengan 

sistem peenjadwalan kerja menggunakan shift kerja. Absensi jam kerja dilakukan 
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menggunakan fingerprint dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi sehingga 

pegawai yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi hal ini 

menyebabkan mereka sering tergesa-gesa ketika berangkat kerja.  

 

Peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa pegawai wanita mengenai 

konflik peran dan stres kerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa permasalahan 

mengenai work family conflict terjadi ketika mereka memiliki kewajiban untuk 

menjadi istri dan ibu yang mempunyai tanggung jawab dengan memperhatikan 

segala kebutuhan suami dan anak-anak mereka terutama setiap paginya, tetapi 

disisi lain mereka memiliki tuntutan peran untuk menjadi pegawai yang tidak 

datang terlambat dan memiliki kinerja yang baik. Tuntutan pekerjaan 

berhubungan dengan tekanan yang berasal dari beban kerja yang berlebihan, 

seperti pekerjaan yang harus diselesaikan terburu-buru (deadline) tekanan 

pekerjaan untuk bisa mencapai target perusahaan, kurangnya waktu istirahat 

karena menyelesaikan pekerjaan juga merupakan faktor yang menimbulkan stres 

kerja pegawai RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo. 

 

Penelitian ini difokuskan pada work family conflict dan stres kerja yang dihadapi 

oleh pegawai wanita yang bekerja secara keseluruhan yang berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja karyawan. Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk 

meneliti lebih lanjut pengaruh antara variabel kepuasan kerja karyawan, work-

family conflict dan stres kerja dengan skripsi yang berjudul “Pengaruh Work 

family Conflict dan Stres Kerja terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Wanita”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat menarik kesimpulan masalah 

sebagai berikut:  

1. Apakah work family conflict berpengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai? 

2. Apakah stres kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Melihat dari work family conflict dan stres kerja saat ini, yang dapat 

mempengaruhi kepuasan kerja pada pegawai tersebut dalam organisasi, maka 

merasa perlu melakukan penelitian ini dengan tujuan : 

1. Pengaruh work-family conflict terhadap kepuasan kerja pegawai wanita.  

2. Tingkat stress kerja dan pengaruhnya terhadapkepuasan kerja pegawai wanita.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan, 

khususnya bidang Sumber Daya Manusia dalam kaitannya dengan pengaruh work 

family conflict dan stres kerja terhadap kepuasan kerja pegawai. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

atau masukan tambahan menyikapi masalah tenaga kerja yang mencakup work 

family conflict, stres kerja serta serta kepuasan kerja pegawai dalam perusahan. 
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b. Bagi Peneliti Penelitian memberikan pengetahuan yang lebih mengenai ruang 

lingkup sumber daya manusia secara nyata khususnya mengenai work family 

conflict, stres kerja, dan kepuasan kerja pegawai wanita.  

 



 

 

 

 

II. KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

 

 

A. Work Family Conflict  

1. Pengertian Konflik 

Pada Hakikatnya konflik dapat didefinisikan sebagai segala macam interaksi 

pertentangan antara dua pihak atau lebih. Menurut (Sunyato 2012) konflik adalah 

ketidak setujuan antara dua atau lebih anggota organisasi atau kelompok-

kelompok dalam organisasi yang timbul karena mereka harus menggunakan 

sumber daya yang langkah secara bersama-sama atau menjalankan kegiatan 

bersama- sama karena mereka mempunyai status, tujuan, nilai-nilai dan presepsi 

yang berbeda.  

 

Menurut Wirawan (2010) Konflik merupakan proses pertentangan yang saling 

tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi 

menghasilkan sebuah konflik. 

 

2. Pengertian Work Family Conflict 

Seorang wanita karir adalah mereka yang menikah dan memiliki pekerjaan seperti 

suaminya, tetapi menghadapi pola tradisional yang tidak seimbang dalam tugas 

menjaga anak dan pekerjaan rumah tangga sehari-hari. Semakin hari kebutuhan 

keluarga semakin meningkat diikuti dengan harga yang terus melambung tinggi. 

Adanya tuntutan untuk mendukung ekonomi rumah tangga menjadi salah satu 
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alasan bagi wanita untuk bekerja. Seorang wanita karir yang sudah berumah 

tangga tentunya mengalami konflik sebagaimana disatu sisi mereka harus 

berperan sebagai istri dan ibu bagi keluarganya, dan disisi lain mereka harus 

bekerja sebagai salah satu tuntutan ekonomi. Sumber utama work family conflict 

yang dihadapi oleh wanita bekerja pada umumya adalah usahanya dalam 

membagi waktu atau menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dan tuntuan 

keluarganya.  

 

Menurut Kreitner dan Kinicki (2005) mengatakan bahwa konflik peran adalah 

orang-orang yang memiliki pengharapan yang saling bertentangan atau tidak 

konsisten. Work family conflict merupakan konflik yang timbul saat seseorang 

yang melakukan perannya dalam suatu pekerjaan mengalami kesulitan melakukan 

perannya dalam keluarga maupun sebaliknya (Latifah dan Rohman, 2014). 

 

Work Family Conflict menurut Howard (2008) terjadi ketika ada ketidak sesuaian 

antara peran yang satu dengan peran lainnya dimana tekanan yang berbeda antara 

peran dikeluarga dan dipekerjaan. Tidak dipungkiri, konfllik ini menimbulkan 

berbagai masalah yang memepengaruhi kehidupan keluarga dan pekerjaan disatu 

sisi wanita dituntut untuk bertanggung jawab dalam mengurus dan membina 

keluarga secara baik, disisi lain sebagai seorang pekerja wanita dituntut untuk 

bekerja sesuai dengan standar kinerja yang baik.  

 

Work Family Conflict menurut Netermeyer, et al. (1996) memiliki dua bentuk, 

konflik pekerjaan-keluarga atau work- family conflict (WFC) dan konflik 

keluarga-pekerjaan atau family-work conflict (FWC), merupakan bentuk konflik 

dua arah dimana bekerja untuk keluarga dan keluarga untuk bekerja yang 
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menunjukkan bahwa prediksi bisa berkaitan dengan pekerjaan, keluarga dan fakor 

individu yang terkait dengan tingkat konflik peran yang dialami seseorang. 

Konflik yang tidak ditangani secara tepat dan bijaksana, dapat berakit pada diri 

pegawai wanita yang ada di perusahaan, karena mereka ada pada suasana serba 

salah sehingga mengalami tekanan jiwa dalam bekerja.  

 

3. Jenis- Jenis Work Family Conflict 

Greenhaus dan Beutell (1985) mengidentifikasikan tiga jenis konflik pekerjaan-

keluarga, sebagi berikut : 

 

a. Time-based conflict  

Merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan salah satu tuntutan dapat 

berasal dari keluarga maupun dari pekerjaan yang dapat mengurangi waktu untuk 

menjalankan tuntutan yang lainnya. Misalnya ketika ada pertemuan orangtua 

murid di sekolah yang waktunya bersamaan dengan rapat di kantor sehingga 

menimbulkan konflik, pekerja yang karena kesibukannya dalam bekerja telat 

menjemput anaknya, 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 

Terjadi pada saat tekanan salah satu peran mempengaruhi kinerja peran yang 

lainnya. Hal ini dapat menyebabkan pekerja mengalami ketidakpuasan, 

ketegangan, kecemasan. Adanya tekanan psikologis yang negatif mengakibatkan 
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seseorang cenderung menghabiskan lebih banyak waktu dan kemampuan pada 

satu peran sehingga tidak dapat memuaskan peran lainnya.  

 

c. Behavior-based conflict 

Berhubungan dengan ketidaksesuaian antara pola perilaku dengan yang 

diinginkan oleh kedua bagian (pekerjaan atau keluarga). 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. 

 

4. Indikator Work Family Conflict 

Menurut Netemeyer, et al (1996), indikator work family conflict adalah sebagai 

berikut : 

a. Konflik pekerjaan-keluarga atau work family conflict (WFC) 

Yaitu konflik yang muncul dikarenakan tanggung jawab pekerjaan menggangu 

tanggung jawab terhadap keluarga.  

b. Konflik keluarga-pekerjaan atau family-work conflict (FWC)  

Yaitu bentuk konflik antar peran meliputi, waktu dan ketengangan yang berasal 

dari keluarga menggangu seseorang dalam melakukan tanggung jawabnya di 

pekerjaan. 

 

5. Dampak Work Family Conflict 

Dampak dari work family conflict menurut Amstad, dkk (2011) berpendapat 

bahwa work-family conflict merupakan masalah yang sering dianggap potensial 

sebagai sumber stres yang dapat berpengaruh negatif pada perilaku dan 
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kesejahteraan karyawan. Dampak yang dapat ditimbulkan dari masalah ini 

dikategorikan menjadi 3 kategori yang berbeda, antara lain:  

a. Dampak work-family conflict yang berhubungan dengan pekerjaan. 

adalah kepuasan kerja, komitmen organisasi, niat untuk berhenti, kelelahan, 

absensi, pekerjaan yang berhubungan dengan regangan, dan organizational 

citizenship behaviour.  

b. Dampak work-family conflict yang berhubungan dengan keluarga antara lain 

kepuasan keluarga, dan konflik dalam keluarga.  

c. Dampak work-family conflict dari kedua arah (pekerjaan dan keluarga) yaitu 

kepuasan hidup, tekanan psikologis, keluhan somatik, dan depresi. 

 

B. Stres Kerja 

1. Pengertian Stres Kerja 

Salah satu masalah yang pasti dihadapi oleh setiap orang dalam kehidupan adalah 

stres yang harus diatasi, baik oleh pegawai sendiri tanpa bantuan orang lain 

maupun dengan bantuan pihak lain. Stres yang tidak diatasi dengan baik biasanya 

berakibat pada ketidakmampuan seseorang berinteraksi secara positif dengan 

lingkungan pekerjaan maupun lingkungan luarnya. Menurut Robbins (2006) stres 

adalah kondisi dinamik yang didalamnya individu menghadapi peluang, kendala 

atau tuntutan yang terkait dengan apa yang sangat diinginkannya dan yang 

hasilnya dipersepsikan sebagai tidak pasti tetapi penting. 

 

Sopiah (2008) mendefinisikan bahwa stres merupakan suatu respon adiptif 

terhadap suatu situasi yang dirasakan menantang atau mengancam kesehatan 

seseorang. Pendapat ini juga di dukung oleh Anoraga (2009) yang mengemukakan 
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bahwa stres merupakan suatu tanggapan seseorang, baik secara fisik maupun 

mental terhadap suatu perubahan dilingkungannya yang dirasakan mengganggu 

dan mengakibatkan dirinya terancam. 

 

2. Jenis-Jenis Stres kerja  

Quick dan Quick (1984) mengategorikan stres kerja menjadi dua, yaitu: 

a. Eustres 

Hasil dari respons terhadap stres yang bersifat sehat, positif, dan 

konstruktif (bersifat membangun). Hal tersebut termasuk kesejahteraan 

individu dan juga organisasi yang diasosiasikan dengan pertumbuhan, 

fleksibilitas, kemampuan adaptasi, dan tingkat performance yang tinggi.  

b. Distres 

Hasil dari respons terhadap stres yang bersifat tidak sehat, negative, dan 

destruktif (bersifat merusak). Hal tersebut termasuk konsekuensi individu 

dan juga organisasi seperti penyakit kardiovaskular dan tingkat 

ketidakhadiran (absenteeism) yang tinggi, yang diasosiasikan dengan 

keadaan sakit, penurunan, dan kematian 

 

3. Faktor Penyebab Stres 

Menurut Hasibuan (2007) faktor – faktor yang dapat menyebabkan stres 

diantaranya : 

a. Beban kerja yang terlalu berlebihan yaitu sejumlah kegiatan atau tugas yang 

harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam 

waktu tertentu. 
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b. Tekanan dan sikap pemimpin yang kurang adil dan wajar, dimana dapat 

menjadi beban ketika seseorang bekerja dan apabila dibiarkan secara terus 

menerus dapat berpengaruh pada ketidakproduktifan hasil pekerjaan. 

c. Waktu dan peralatan kerja yang kurang memadai dapat menghambat kinerja 

dari seseorang sehingga waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan pekerjaan 

dapat lebih lama.  

d. Konflik antar pribadi dengan pemimpin atau kelompok kerja, semakin baik 

komunikasi antarpribadi, semakin baik pula hubungan antara pribadi yang 

terbina. Semakin buruk pula hubungan yang dapat menimbulkan konflik. 

 

Menurut Robbins (2001) ada tiga sumber utama yang dapat menyebabkan 

timbulnya stres yaitu : 

1. Faktor Lingkungan 

Keadaan lingkungan yang tidak menentu akan dapat menyebabkan pengaruh 

pembentukan struktur organisasi yang tidak sehat terhadap pegawai. Dalam 

faktor lingkungan terdapat tiga hal yang dapat menimbulkan stres bagi 

karyawan yaitu ekonomi, politik dan teknologi. Perubahan yang sangat cepat 

karena adanya penyesuaian terhadap ketiga hal tersebut membuat seseorang 

mengalami ancaman terkena stres. Hal ini dapat terjadi, misalnya perubahan 

teknologi yang begitu cepat.  

 

Perubahan yang baru terhadap teknologi akan membuat keahlian seseorang 

dan pengalamannya tidak terpakai karena hampir semua pekerjaan dapat 

terselesaikan dengan cepat dan dalam waktu yang singkat dengan adanya 

teknologi yang digunakannya.  
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2. Faktor Organisasi  

Di dalam organisasi terdapat beberapa faktor yang dapat menimbulkan stres 

yaitu role demands, interpersonal demands, organizational structure dan 

organizational leadership. Pengertian dari masing-masing faktor organisasi 

tersebut adalah sebagai berikut:  

a. Role Demands 

Peraturan dan tuntutan dalam pekerjaan yang tidak jelas dalam suatu 

organisasi akan mempengaruhi peranan seorang karyawan untuk 

memberikan hasil akhir yang ingin dicapai bersama dalam suatu 

organisasi tersebut.  

 

b. Interpersonal Demands 

Mendefinisikan tekanan yang diciptakan oleh karyawan lainnya dalam 

organisasi. Hubungan komunikasi yang tidak jelas antara karyawan satu 

dengan karyawan lainnya akan dapat menyebabkan komunikasi yang 

tidak sehat. Sehingga pemenuhan kebutuhan dalam organisasi terutama 

yang berkaitan dengan kehidupan sosial akan menghambat 

perkembangan sikap dan pemikiran antara karyawan yang satu dengan 

karyawan lainnya.  

 

c. Organizational Structure 

Mendefinisikan tingkat perbedaan dalam organisasi di mana keputusan 

tersebut dibuat dan jika terjadi ketidakjelasan dalam struktur pembuat 

keputusan atau peraturan maka akan dapat mempengaruhi kinerja 

karyawan dalam organisasi.  
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d. Organizational Leadership 

Berkaitan dengan peran yang akan dilakukan oleh seorang pimpinan 

dalam suatu organisasi. Karakteristik pemimpin menurut (Robbins, 2001) 

dibagi menjadi dua yaitu karakteristik pemimpin yang lebih 

mengutamakan atau menekankan pada hubungan yang secara langsung 

antara pemimpin dengan karyawannya serta karakteristik pemimpin yang 

hanya mengutamakan atau menekankan pada hal pekerjaan saja. Empat 

faktor organisasi diatas juga akan menjadi batasan dalam mengukur 

tingginya tingkat stres. Pengertian dari tingkat stres itu sendiri adalah 

muncul dari adanya kondisi-kondisi suatu pekerjaan atau masalah yang 

timbul yang tidak diinginkan oleh individu dalam mencapai suatu 

kesempatan, batasan-batasan, atau permintaan-permintaan dimana 

semuanya itu berhubungan dengan keinginannya dan dimana hasilnya 

diterima sebagai sesuatu yang tidak pasti tapi penting (Robbins, 2001).  

 

3. Faktor Individu 

Pada dasarnya, faktor yang terkait dalam hal ini muncul dari dalam keluarga, 

masalah ekonomi pribadi dan karakteristik pribadi dari keturunan. Hubungan 

pribadi antara keluarga yang kurang baik akan menimbulkan akibat pada 

pekerjaan yang akan dilakukan karena akibat tersebut dapat terbawa dalam 

pekerjaan seseorang. Sedangkan masalah ekonomi tergantung bagaimana 

seseorang tersebut dapat menghasilkan penghasilan yang cukup bagi 

kebutuhan hidup serta dapat menjalankan keuangan tersebut dengan 

seperlunya. Karakteristik pribadi dari keturunan bagi setiap individu yang 

menimbulkan stres terletak pada watak dasar alami yang dimiliki oleh 
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seseorang tersebut. Sehingga untuk itu gejala stres yang timbul pada tiap-tiap 

pekerjaan harus diatur dengan benar dalam kepribadian seseorang. 

 

Ada beberapa faktor penyebab stres menurut Luthans (2006), yaitu : 

a. Stressor Ekstra Organisasi 

Adalah penyebab stres yang berasal dari luar organisasi. Penyebab stres 

ini dapat terjadi pada organisasi yang bersifat terbuka, yakni keadaan 

lingkungan eksternal mempengaruhi organisasi. Misalnya perubahan 

sosial dan teknologi, globalisasi, keluarga dan lain-lain. 

b. Stressor Organisasi  

Penyebab stres yang berasal dari organisasi tempat karyawan tersebut 

bekerja. Penyebab ini lebih memfokuskan pada kebijakan atau peraturan 

organisasi yang menimbulkan tekanan yang berlebih pada karyawan. 

c. Stressor Kelompok 

Penyebab stres yang berasal dari kelompok kerja yang setiap hari 

berinteraksi dengan karyawan. Misalnya rekan kerja atau atasan kerja 

langsung dari karyawan  

d. Stressor Individual  

Penyebab stres yang berasal dari individu yang ada dalam organisasi. 

Misalnya terjadinya konflik antara seorang karyawan dengan karyawan 

lain, sehingga menimbulkan tekanan tersendiri ketika karyawan tersebut 

menjalankan tugas dalam organisasi tersebut. Sedangkan menurut 

Siagian (2003) pada dasarnya berbagai sumber stres dapat digolongkan 

pada yang berasal dari pekerjaan dan dari luar pekerjaan seseorang. 

Sumber stres yang berasal dari pekerjaan pun dapat beraneka ragam 
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seperti beban tugas yang terlalu berat, iklim kerja yang menimbulkan 

rasa tidak aman, kurangnya informasi dari umpan balik tentang prestasi 

kerja seseorang, ketidakseimbangan antara wewenang dan 

tanggungjawab, ketidakjelasan peranan karyawan dalam keseluruhan 

kegiatan organisasi, frustasi yang ditimbulkan oleh intervensi pihak lain 

yang terlalu sering sehingga seseorang merasa terganggu konsentrasinya, 

konflik antara karyawan dengan pihak lain di dalam dan di luar 

kelompok kerjanya, perbedaan sistem nilai yang dianut oleh karyawan 

dan yang dianut oleh organisasi dan perubahan yang terjadi yang pada 

umumnya memang menimbulkan rasa ketidakpastian. 

 

Para ahli menyatakan bahwa stres memiliki konsekuensi atau hasil psikologis 

yang berkaitan dengan sikap, keperilakuan, kognitif dan kesehatan fisik (Robbins, 

2006) Menyatakan bahwa konsekuensi stres yang muncul lewat berbagai stressor 

dapat dibagi menjadi 3 kategori umum yaitu : 

a. Gejala Fisiologis 

Hubungan antara stres dan gejala fisiologis tertentu tidaklah jelas. Kalau 

memang ada, pasti hanya sedikit hubungan yang konsisten ini terkait dengan 

kerumitan gejala-gejala dan kesulitan untuk secara obyektif mengukurnya. 

Tetapi yang lebih relevan adalah fakta bahwa gejala fisiologis mempunyai 

relevansi langsung yang kecil sekali bagi perilaku organisasi. 

 

b. Gejala Psikologis  

Stres dapat menyebabkan ketidakpuasan.Stres yang berakibat dengan pekerjaan 

dapat menimbulkan ketidakpuasan dimana dampak ketidakpuasan memiliki 
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dampak psikologis yang paling sederhana dan paling jelas dari stres. Menurut 

penelitian membuktikan bahwa orang ditempatkan dalam pekerjaan yang 

mempunyai tuntutan ganda, konflik ditempat kerja, tidak adanya kejelasan 

dalam pekerjaan, wewenang, tanggung jawab, dan beban kerja sehingga Stres 

dan ketidakpuasan akanmengikat. 

 

c. Gejala Perilaku  

Gejala stres yang terkait dengan perilaku mencakup perubahan produktivitas, 

absensi, dan tingkat keluar masuknya karyawan, perubahan kebiasaan makan, 

meningkatnya merokok, bicara cepat, gelisah, dan gangguan tidur. Gejala 

stress kedalam beberapa aspek: 

1) beban kerja yang tinggi 

2) tingkat absensi 

3) terlambat masuk kerja 

4) tuntutan/tekanan dari atasan  

5) prestasi dan penurunan produktivitas. 

6) ketegangan dan kesalahan. 

7) menurunnya kualitas hubungan interpersonal 

 

4. Indikator Stres Kerja 

Terdapat tujuh dimensi utama indikator stres kerja menurut Cousins et al dalam 

Edwards et al (2014) sebagai berikut : 

a. Tuntutan  

Kondisi dimana terdapat tuntutan seperti beban kerja, pola kerja dan 

lingkungan kerja.  
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b. Kontrol 

Merupakan pengendalian suatu usaha terdiri dari melihat segala sesuatu yang 

sedang dilakukan sesuai tujuan organisasi. 

c. Dukungan rekan kerja 

yaitu sejauh mana rekan kerja memberikan dukungan terkait dengan 

pekerjaan. 

d. Dukungan manajerial  

Dukungan yang diberikan oleh organisasi dan manejemen kepada pegawainya.  

e. Hubungan 

Membina hubungan baik antar pegawai, dalam mengembangkan, memelihara 

dan meningkatkan hubungan antara perusahaan dan pegawai dengan efektif 

dan secara proaktif berkomunikasi dengan pegawai. 

f. Peran 

Merupakan kesadaran seorang dalam memahami peran mereka dalam 

organisasi dan organisasi memastikan pegawai melakukan perannya dengan 

baik atau tidak. 

g. Perubahan 

Suatu proses dimana organisasi tersabut berpindah dari keadannya yang 

sekarang menuju kemasa depan yang di inginkan untuk meningkatkan 

efektifitas organisasinya.  

 

C. Kepuasan Kerja 

 

1. Pengertian Kepuasan Kerja 

Setiap pegawai yang bekerja mengharapkan akan memperolah kepuasan dari 

tempat nya bekerja. Kepuasan kerja akan mempengaruhi produktivitas pegawai 

dalam bekerja, Menurut (Robbins 2003) Kepuasan kerja adalah sikap umum 
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terhadap pekerjaaan seseorang, yang menunjukkan perbedaan antara jumlah 

penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya 

mereka terima. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi memiliki 

perasaan-perasaan positif tentang pekerjaan tersebut, sementara seseorang yang 

tidak puas memiliki perasaan-perasaan yang negatif tentang pekerjaan tersebut. 

 

Menurut Spector (1997)  

“Kepuasan kerja mempengaruhi sikap terhadap pekerjaan mereka dan berbagai 

aspek pekerjaan mereka” 

 

Menurut (Greenberg dan Baron 2003) Kepuasan kerja sebagai sikap positif dan 

negatif yang dilakukan dindividu terhadap pekerjaan mereka. Sementara itu, 

Vecchio (1995) menyatakan kepuasan kerja sebagai pemikiran, perasaan dan 

kecenderungan tindakan seseorang yang merupakan sikap seseorang terhadap 

pekerjaan. Pandangan senada dikemukakan Gibson, Ivancevich dan Donnelly 

(2000) yang menyatakan kepuasan kerja sebagai sikap yang dimiliki pekerja 

tentang pekerjaan mereka.  

 

Kepuasan kerja yang dirasakan pada umumnya tercermin dalam sikap positif 

karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yamg dihadapi ataupun yang 

ditugaskan kepadanya di lingkungan kerja. Sebaliknya apabila kepuasan kerja 

tidak tercapai maka dapat berakibat buruk terhadap perusahaan. Akibat buruk itu 

dapat berupa kemalasan, kemangkiran, mogok kerja, pergantian tenaga kerja dan 

akibat buruk yang merugikan lainnya.  

 

Hasibuan (2012) menyatakan kepuasan kerja adalah sikap emosional yang 

menyenangkan dan mencintai pekerjaanya. Sikap ini dicerminkan oleh moral 
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kerja, kedisiplinan dan prestasi kerja. Kepuasan kerja dinikmati dalam pekerjaan, 

luar pekerjaan dan kombinasi dalam dan luar pekerjaan. 

 

2. Penyebab Kepuasan Kerja 

Menurut keitner dan kinicki (2010) terdapat lima faktor yang dapat memengaruhi 

timbulnya kepuasan kerja, yaitu sebagai berikut : 

a. Need Fulfillment (Pemenuhan Kebutuhan)  

Model ini dimaksudkan bahwa kepuasan ditentukan oleh tingkatan 

karakteristik pekerjaan memberikan kesempatan pada individu untuk 

memenuhi kebutuhannya.  

b. Discrepancies (perbedaan) 

Model ini menyatakan bahwa kepuasan merupakan suatu hasil memenuhi 

harapan. Pemenuhan harapan mencerminkan perbedaan antara apa yang 

diharapkan dan yang diperoleh individu dari pekerjaan. Apabila harapan lebih 

besar daripada apa yang diterima, maka akan tidak puas. Sebaliknya 

diperkirakan individu akan puas apabila mereka menerima manfaat diatas 

harapan. 

c. Value attaiment (pencapaian nilai) 

Gagasan value attaiment adalah bahwa kepuasaan merupakan hasil dari 

persepsi pekerjaan memberikan pemenuhan nilai kerja individual yang penting. 

d. Equity (keadilan) 

Bahwa kepuasaan kerja merupakan fungsi dari seberapa adil individu 

diperlakukan ditempat kerja. Kepuasaan merupakan hasil dari persepsi orang 

bahwa perbadingan antara hasil kerja dan inputnya relatif lebih 
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menguntungkan dibandingkan dengan perbandingan antara keluaran dan 

masukan pekerjaan lainnya.  

e. Dispostional/ genetik komponen (komponen genetik) 

Kepuasaan kerja didasarkan sebagai hal yang merupakan fungsi sifat pribadi 

dan faktor genetik menyiratkan perbedaan individu hanya mempunyai arti 

penting untuk menjelaskan kepuasaan kerja seperti halnya karakteristik 

lingkungan pekerjaan 

 

3. Respon Terhadap Ketidakpuasaan Kerja 

Ketidakpuasaan pekerja dapat ditunjukkan dalam sejumlah cara. Robbins (2003) 

menujukkan empat tanggapan yang berbeda satu sama lain dalam ketidakpuasan 

kerja, sebagain berikut: 

a. Exit 

Ketidakpuasaan ditunjukkan melalui perilaku diarahkan pada meninggalkan 

organisasi, termasuk mencari posisi baru atau mengundurkan diri. 

b. Voice 

Ketidakpuasaan ditunjukkan melalui usaha secara aktif dan konstruktif untuk 

memperbaiki keadaan, termasuk menyarankan perbaikan, mendisukusikan 

masalah dengan atasan, dan berbagai bentuk aktifitas perserikatan. 

c. Loyalty 

Ketidakpuasaan ditunjukkan secara pasif, tetapi optimistik dengan menunggu 

kondisi untuk memperbaiki termasuk dengan berbicara dengan organisasi 

dihadapan kritik eksternal dan mempercayai organisasi dan manajemen 

melakukan hal yang benar. 
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d. Neglect 

Ketidakpuasaan ditunjukkan melalui tindakan secara pasif membiarkan kondisi 

semakin buruk, termasuk kemangkiran/keterlambatan secara kronis, 

mengurangi usaha, dan meningkatkan tingkat kesalahan. 

 

4. Pengukuran Kepuasan kerja 

Tingkat kepuasan kerja karyawan dapat diketahui dengan cara mengukur 

kepuasan kerja karyawan tersebut. Pengukuran kepuasan kerja dapat berguna 

sebagai penentuan kebijakan organisasi. Wibowo (2011) menunjukkan adanya 

tiga cara untuk melakukan pengukuran kepuasan kerja, yaitu:  

a. Rating scales dan kuesioner 

Rating scales dan kuesioner merupakan pendekatan pengukuran kepuasan kerja 

yang paling umum dipakai dengan menggunakan kuesioner dimana rating 

scales secara khusus disiapkan. Dengan menggunakan ini, orang menjawab 

pertanyaan yang memungkinkan nereka melaporkan reaksi mereka pada 

pekerjaan mereka.  

b. Critical incidents 

Disini individu menjelaskan kejadian yang menghubungkan pekerjaan mereka 

yang mereka rasakan terutama memuaskan atau tidak memuaskan. 

c. Interviews Interview 

Merupakan prosedur pengukuran kepuasan kerja dengan melakukan 

wawancara tatap muka dengan pekerja. Hal ini dilakukan dengan cara 

mengajukan pertanyaan secara berhati-hati kepada pekerja dan mencatat 

jawabannya secara 
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5. Indikator Kepuasan Kerja 

Ada lima indikator yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja menurut Spector 

(1985) dalam judge et al. (2001) yaitu sebagai berikut : 

a. Pekerjaan itu sendiri (work itself)  

Setiap pekerjaan memerlukan suatu keterampilan tertentu sesuai dengan 

bidangnya masing-masing. Sukar tidaknya suatu pekerjaan menunjukkan 

keahlian seseorang, bahwa keahliannya dibutuhkan dalam melakukan 

pekerjaan tersebut, serta dapat meningkatkan atau mengurangi kepuasan. 

b. Pengawasan atau atasan (supervision) 

Perilaku supervisor atau atasan juga merupakan penentu kepuasan kerja. 

Kepuasan karyawan meningkatkan ketika atasan bersifat sangat memahami 

karyawan, ramah, memberikan pujian untuk kinerja yang baik kepada 

karyawan. 

c. Rekan kerja (co-worker) 

Rekan kerja sedikit banyak juga mempengaruhi kepuasan seorang pegawai 

dalam bekerja, jika rekan dalam kantor tidak membuat seseorang merasa 

nyaman, maka akan merasa asing dan seringkali merasa jenuh maupun bosan. 

d. Promosi (Promotion) 

Promosi memberikan kesempatan untuk pertumbuhan pribadi, tanggung jawab 

lebih dan peningkatan status sosial. 

e. Gaji atau upah (pay) 

Gaji dikaitkan dengan kepuasan kerja dan bahkan lebih dekat dengan segi gaji 

kepuasan, merupakan faktor pemenuhan kebutuhan hidup pada setiap individu 

yang dianggap layak atau tidak. 
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D. Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian-penelitian yang berhubungan dengan work family conflict, stres kerja 

dan kepuasan kerja menunjukkan hasil yang beraneka ragam sebagai berikut 

Tabel 4. Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Hasil penelitian 

1 Netermeyer et al., 

(1996) 

Development and 

Validation of Work-

Family Conflict and 

Family-Work Conflict 

Scales 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

model skala lima item 

dari WFC dan 

FWCditemukan 

sebagai bukti validitas 

konstruk. 

2 

 

Edwards et al., 

(2014) 

 Work & Stress: An 

International Journal 

of Work, Health & 

Organisations. 

Hasil penelitian 

menunjukkan ada 

hubungan signifikan 

antara stres kerja 

dengan indikator 

berisi urutan dimensi 

ukuran pekerjaan  

3 judge et al., (2001) The Job Satisfaction-

Job Performance 

Relationship: A 

Qualitative and 

Quantitative Review 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan 

kepuasan kerja dan 

hubungan potensial 

antara kepuasan dan 

kinerja di bidang 

psikologi industri-

organisasi. 

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 
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E. Rerangka Pemikiran 

Penelitian dapat menjelaskan secara komprehensifvariabel-variabel apa saja yang 

diteliti dari teori apa variabel-variabel diturunkan dan juga mengapa variabel-

variabel itu saja yang diteliti dari uraian kerangka pemikiran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Rerangka Pemikiran Pengaruh Work Family Conflict dan Stres 

Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan 

 

E. 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 

Work Family Conflict (X1) 

1. Konflik pekerjaan-keluarga 

atau Work family Conflict 

(WFC) 

2. Konflik Keluarga Pekerjaan 

atau Family Work Conflict 

(FWC) 

(Netermeyer et al.,1996) 

Kepuasan Kerja (Y) 

1. Pekerjaan itu sendiri 

2. Pengawasan atau atasan  

3. Rekan Kerja   

4. Promosi  

5. Gaji atau upah 

Spector dalam judge et 

al.,(2001) 
 

Stress Kerja  (X2) 

1. Tuntutan  

2. Kontrol 

3.Dukungan rekan kerja 

4. Dukungan manajerial 

5. hubungan  

6. Peran 

7. Perubahan  

Cousins et al.dalam Edwards et al., 

(2014) 
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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 work conflict family dan stress kerja terhadap 

kepuasa kerja maka hipotesis penelitian yang dapat di ajukan adalah:  

H1: Work-family conflict berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja pegawai 

wanita RSUD.A. Dadi Tjokrodipo. 

H2:Stres Kerja berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja pegawai wanita 

RSUD.A. Dadi Tjokrodipo. 

 

 



 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan terhadap filsafat 

positivisme, digunakan dalam menelititerhadap sample dan populasi penelitian, 

tehnik pengambilan sampel umumnya dilakukan dengan acak atau random 

sampling, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara memanfaatkan 

instrumen penelitian yang dipakai, analisis data yang digunakan bersifat 

kuantitatif bisa diukur dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan 

sebelumnya (Sugiyono, 2012). 

 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian yang berbentuk kausal yang 

merupakan desain penelitian yang bertujuan utama untuk membuktikanhubungan 

sebab akibat atau hubungan mempengaruhi dan dipengaruhi dari variabel–

variabel yang diteliti. 

 

B. Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. A. Dadi Tjokrodipo 

Kota Bandar Lampung yang terletak di jalan Basuki Rahmat No. 73, Teluk 

Betung, Bandar Lampung. Objek penelitian ini difokuskan pada pegawai wanita 

yang sudah menikah berjumlah 120 orang sesuai pada tabel 2. 
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C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari 

responden penelitian. Menurut Sugiyono (2012) data primer diperoleh melalui 

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi. 

Penelitimengumpulkan data primer melalui kuesioner yang disebarkan kepada 

pegawai wanita yang sudah menikah di RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo, data yang 

yang diperoleh langsung seperti gambaran umum dan struktur organisasi dan data 

yang dapat dihitung berupa angka-angka seperti jumlah pegawai dan lain-lain 

yang menunjang penelitian ini. 

 

2. Data Sekunder 

Merupakan data Kepustakaan, Peneliti menggunakan tambahan penulisan yang 

berasal dari jurnal, literatur, penelitian terdahulu dan juga buku-buku bacaan yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

a. Data internal, bersifat intern data yang diperoleh dari objek penelitian. 

Misalnya data-data yang berhubungan dengan karyawan  

b. Data eksternal, yaitu data yang telah tersedia karena dikumpulkan pihak lain 

yangtersedia diluar objek penelitian. Misalnya data yang diperoleh dari 

penelitian terdahulu, literature, dan jurnal yang berhubungan dengan 

permasalahan penelitian ini. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2012) Metode pengumpulan data merupakan langkah yang 

paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 
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mendapatkan data. Metode Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila 

dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. 

Observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek yang lain. 

b. Wawancara dan Dokumentasi 

Wawancara dilakukan kepada Menejemen Sumber Daya Manusia di RSUD Dr. 

A. Dadi Tjokrodipo agar peneliti dapat mengumpulkan data-data yang 

diperlukan dalam proses penelitian.  

c. Kuesioner 

Kuesioner adalah metode penelitian di mana peneliti membuat pertanyaan atau 

pernyataan untuk mendapatkan informasi terkait dengan work family conflict, 

stres kerja dan kepuasan kerja kepada pegawai RSUD Dr. A. Dadi Tjkorodipo. 

d. Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan menggunakan tambahan penulisan yang berasal darijurnal, 

literatur, penelitian terdahulu dan juga buku-buku bacaan yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

 

E. Definisi Operasional dan Identifikasi Variabel 

Menurut Sugiyono (2015) Variabel penelitian adalah suatu atribut atau nilai dari 

orang objek atau kegiatan yang mempunyai variasi yangtertentu yang diterapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel 

dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel bebasdan satu variabel terikat. 



36 

Variabel bebas yaitu Work Family Conflict (X1), dan Stres kerja (X2) variabel 

terikat Kepuasan Kerja Karyawan (Y). 

 

Definisi Operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel 

atau kontrak dengancara memberikan arti, atau memspesifikasikan kegiatan 

ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur kontrak 

atau variabel tersebut (Nazir, 2005). Menurut Sugiyono (2012) definisi 

operasional dalam penelitian kuantitatif dapat dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu: 

1. Variabel bebas (independent variable)  

Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent. 

Dalam bahasa Indonesia sering disebut 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 output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa 

Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat.Variabel terikat merupakan 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel 

bebas. 

Berikut adalah tabel definisi operasional dalam penelitian ini : 

 

Tabel 5. Definisi Operasional 

Variabel definisi indikator skala 

Work 

family 

Conflict 

(X1) 

Work family conflict adalah 

tuntutan untuk bertanggung 

jawab pada salah satu peran 

baik dari keluarga maupun 

pekerjaan yang saling 

bertentangan. (Netermeyer at 

al., 1996) 

1. Work Interference 

with family (WIF) 

2. Work Interference 

with work konflik 

(FWC) 

(Netermeyer at al., 

1996) 

 likert 
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Table 5. Lanjutan 

Variabel definisi indikator skala 

Stres 

kerja 

(X2) 

Stres adalah kondisi dinamik 

yang didalamnya individu 

menghadapi peluang, kendala, 

atau tuntutan yang terkait 

dengan apa yang sangat 

diinginkannya dan yang 

hasilnya dipersepsikan sebagai 

tidak pasti tetapi penting. 

Robbins (2006) 

1. Tuntutan  

2. Kontrol 

3. Dukungan rekan 

kerja 

4. Dukungan 

manajerial 

5. Hubungan 

6. Peran 

7. Perubahan  

Cousins et al., dalam 

Edward et al., (2014) 

 

likert  

Kepuasan 

Kerja(Y)  

Kepuasan kerja mempengaruhi 

sikap terhadap pekerjaan 

mereka dan berbagai aspek 

pekerjaan mereka 

Spector, dalam Judge et al., 

(2001) 

 

1. Pekerjaan itu 

sendiri 

2. Pengawasan atau 

atasan  

3. Rekan Kerja 

4. Promosi  

5. Gaji atau upah 

Spector, dalam Judge 

et al., (2001) 

 

likert  

Sumber: Data diolah peneliti, 2019 

 

Menurut Hermawan (2005) pengukuran adalah proses menentukan jumlah atau 

intensitas informasi mengenai orang, peristiwa, gagasan, dan/atau objek tertentu, 

serta hubungannya dengan masalah yang diteliti. Pengukuran tersebut dilakukan 

dengan angka-angka atau atribut tertentu. Perlu dipahami dengan baik tentang alat 

ukur yang digunakan dalam pengukuran serta bagaimana merancangnya agar 

dapat menghasilkan kesimpulan yang baik. Salah satu alat pengukuran yang 

umum digunakan dalam penilitian adalah skala. Pada dasarnya terdapat empat 

jenis skala pengukuran: skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala 

rasio. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

likert.Skala likert adalah skala yang mengukur kesetujuan atau ketidaksetujuan 

seseorang terhadap serangkaian pernyataan yang berkaitan dengan keyakinan atau 
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perilaku mengenai suatu objek tertentu (Hermawan, 2005). Skala likert umumnya 

menggunakan lima tingkatan penilaian dengan susunan sebagai berikut: 

 

Tabel 6. Skoring Skala Likert 

Tabel 6.1 Skoring Skala X1 dan X2  

Jawaban Skor nilai 

Sangat Setuju (SS) 1 

Setuju (S) 2 

Netral (N) 3 

Tidak Setuju (TS) 4 

Sangat Tidak Setuju (STS) 5 

 

Tabel 6.2 Skoring Skala Y 

Jawaban Skor nilai 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Netral (N) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 

F. Populasi Penelitian 

Menurut Sugiyono (2012) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang. 

Populasi tersebut akan diteliti oleh peneliti untuk kemudian ditentukan berapa 

sampel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini populasinya adalah semua pegawai 

wanita yang sudah menikah di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. A. Dadi 

Tjokrodipo berjumlah 120 orang pada tabel 2. 

 

G. Sampel Penelitian 

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan metode non 

probability sampling dengan teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel 

yang didasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tertentu yang bertujuan agar 
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data yang diperoleh nantinya bisa lebih representif. Penentuan subjek untuk 

dijadikan sampel atau responden dilakukan secara purposive sampling dengan 

kriteria pegawai wanita yang sudah berkeluarga. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh pegawai wanita yang berjumlah 220 orang sesuai dengan data yang 

ada di Tabel 2 sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah pegawai wanita yang 

sudah berkeluarga yang berjumlah 120 orang sesuai data yang ada di Tabel 2. 

 

H. Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur 

memang benar-benar variabel yang hendak diteliti (Cooper dan Schindler, dalam 

Zulganef, 2006). Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan 

sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. 

Ghozali (2009) menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah, 

atau valid tidaknya suatu kuesioner. 

 

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.Untuk 

mengukur validitas, peneliti menggunakan analisis faktor. Menurut Santoso 

(2002), proses analisis faktor mencoba menemukan hubungan antar sejumlah 

variabel-variabel yang saling independen satu dengan yang lain sehingga bisa 

dibuat satu atau beberapa kumpulan variabel yang lebih sedikit dari 

jumlahvariabel awal. Khusus untuk analisis faktor salah satu syarat yang harus 

dipenuhi adalah nilai Factor Loading yang disyaratkan yaitu > 0, 5. 
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2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan pengujian untuk mengukur tingkat kepercayaan 

terhadap hasil pengukuran. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika 

jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu. Teknik yang digunakan dalam pengujian yaitu dengan menggunakan 

teknik Chronbach Alpha.  

 

Keterangan: 

R  : Reliabilitas instrumen 

k : Banyaknya butir pertanyaan 

 : Jumlah varian butir 

 : Varian total 

 

I. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Data Kualitatif 

Analisis kualitatif merupakan analisis yang dinyatakan dalam bentuk uraian dan 

didasarkan pada data yang telah ada. Data kualitatif merupakan data berupa 

informasi yang kemudian dikaitkan dengan data lainnya sehingga memunculkan 

suatu kebenaran.Analisis ini berguna untuk menjelaskan tentang berbagai macam 

masalah atau hal-hal penting yang dinyatakan dalam bentuk kalimat. 

 

2. Analisis Data Kuantitatif 

Metode analisis data kuantitatif yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode 

analisis regresi linier berganda. Jika parameter dari suatu hubungan fungsional 
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antara satu variabel dependen dengan lebih dari satu variabel ingin diestimasikan, 

maka analisis regresi yang digunakan berkenaan dengan analisis regresi berganda 

(Nazir, 2009). 

 

 

Keterangan: 

Y : Kepuasan Kerja 

α : Konstanta 

X1 : Work Famliy Conflict 

X2 : Stres Kerja 

β1, β2 : Koefisien regresi 

 

J. Uji Hipotesis 

Secara umum hipotesis dapat diuji dengan dua cara yaitu dengan mencocokkan 

fakta, atau dengan mempelajari konsistensi logis. Metode pengujian terhadap 

hipotesis yang diajukan, dilakukan pengujian secara simultan menggunakan (uji f) 

dan pengujian secara parsial (uji t). 

 

1. Uji t 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas 

secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). 

Variabel dikatakan berpengaruh apabila sig < α. Pengujian ini dilakukan dengan 

tingkat keyakinan 95% dengan ketentuan sebagai berikut: 

Jika t hitung > t tabel, maka Ha didukung, Ho tidak didukung 

Jika t hitung < t tabel, maka Ha didukung, Ho didukung 

Hasil uji t dapat dilihat pada Output Coefficient dari hasil analisis regresi linier 

berganda dengan menggunakan bantuan program SPSS. 



 

 

 

 

V. SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

 

 

 

A. Simpulan 

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh work 

family conflict dan stres kerja terhadap kepuasan kerja pegawai maka dapat 

disimpulkan bahwa penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan yaitu: 

1. Work family conflict berpengaruh negatif signifikan terhadap kepuasan kerja 

pegawai wanita RSUD Dr. A Dadi Tjokrodipo. 

2. Stres kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja 

pegawai wanita RSUD Dr. A Dadi Tjokrodipo. 

 

B. Saran 

Setelah peneliti melakukan penelitian serta telah menarik kesimpulan, maka 

peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Pegawai wanita RSUD Dr. A Dadi Tjokrodipo sebaiknya berusaha untuk 

selalu menyesuaikan dan menyeimbangkan peran mereka terkait pekerjaan 

dan keluarga, sehingga kewajiban yang dilakukan dirumah dapat dilakukan 

tanpa dibebani oleh pekerjaan. 

2. RSUD Dr. A Dadi Tjokrodipo sebaiknya memperhatikan hal yang 

menyangkut stres kerja seperti mengadakan kegiatan bersama dengan 

pegawai dan saling mendukung antar rekan kerja diharapkan dapat 
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mengurangi tingkat stres kerja pegawai serta rasa saling menghargai antara 

pegawai perlu ditingkatkan. 

3. RSUD Dr. A Dadi Tjokrodipo sebaiknya memperhatikan hal mengenai 

kesempatan promosi pegawai yang melalukan pekerjaan dengan baik. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian ini hanya sebatas work family conflict, stres kerja dan kepuasan 

kerja, hendaknya ruang lingkup penelitian diperluas, sehingga mampu 

mendapatkan hasil penelitian dengan tingkat generalisasi lebih tinggi. 

2. Keterbatasan keterbatasan penelitian dari penyebaran kuesioner yaitu terdapat 

beberapa responden yang tidak mengisi dengan lengkap pernyataan yang 

terdapat dalam kuesioner, sehingga kuesioner tidak dapat diolah. 
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