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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian  

Perkembangan ekonomi di Indonesia yang semakin pesat membuat 

kebutuhan rumah tangga semakin meningkat. Suami istri yang bersama-sama 

mencari nafkah (bekerja) untuk masa depan keluarga mereka sudah lazim 

terjadi pada era globalisasi seperti saat ini. Fenomena yang ditandai dengan 

adanya perubahan kecenderungan demografi yang melanda seluruh dunia 

yaitu terdapat peningkatan jumlah wanita yang bekerja. Seiring dengan 

perkembangan jaman, dimana ilmu dan teknologi berkembang dengan pesat, 

menyebabkan kesejajaran kedudukan antara wanita dengan pria sudah tidak 

menjadi kendala bagi wanita untuk melakukan pekerjaan. Maka tidak 

mengherankan bila saat ini kita sering menjumpai wanita yang bekerja.  

Bagi seorang wanita, peran dalam keluarga berhubungan dengan 

tekanan yang timbul dalam menangani urusan rumah tangga dan menjaga 

anak. Peran dalam pekerjaan berhubungan dengan tekanan yang timbul dari 

beban kerja yang berlebihan dan waktu yang dibutuhkan, misalnya pekerjaan 

yang harus segera diselesaikan. Berdasarkan penjelasan di atas, pekerjaan dan 

keluarga merupakan hal yang sangat penting dan saling terkait. Akan tetapi, 

menjalankan kedua peran tersebut sangat sulit sehingga dapat menimbulkan 
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suatu konflik yang disebut dengan work family conflict. Greenhaus & Beutell, 

(1985), dalam Anisah Amelia, (2010) work family conflict merupakan suatu 

bentuk konflik yang timbul karena seseorang mengalami kesulitan 

menyeimbangkan peran dalam pekerjaan dan keluarga. Menurut Herman dan 

Gyllstrom, (1977) seperti yang dikutip dalam Greenhaus dan Beutell, (1985) 

dalam Anisah Amelia, (2010), menyatakan bahwa seseorang yang sudah 

menikah lebih sering mengalami work family conflict dibandingkan yang 

belum menikah. Ini terjadi karena seseorang yang telah menikah memiliki 

tanggungjawab yang lebih besar dibandingkan yang belum menikah saat 

menyeimbangkan peran-perannya demi menjaga keutuhan rumah tangganya. 

Work family conflict timbul saat seseorang yang melakukan perannya dalam 

suatu pekerjaan mengalami kesulitan melakukan perannya dalam keluarga, 

maupun sebaliknya. Tinggi atau rendahnya tekanan work family conflict ini, 

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah kepuasan kerja. 

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan pernyataan 

diatas yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh Anisah Amelia (2010) 

dengan hasil mendukung adanya hubungan negatif antara work-to-family 

conflict dan kinerja. Artinya, semakin tinggi family-to-work conflict maka 

semakin rendah kinerja seseorang. Hasil serupa juga ditemukan oleh 

Indriyani, (2009); Lee and Hui, (1999); Karatepe and Sokmen, (2006); 

Nugroho, (2006) dalam Bernhard Tewal dan Florensia B. Tewal (2014) 

bahwa konflik pekerjaan-keluarga dan konflik keluarga-pekerjaan 

mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja karyawan.  
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Kepuasan dalam bekerja adalah hasil emosional yang menyenangkan 

dari seseorang atas pencapaiannya dalam pekerjaannya atau mendapatkan 

sesuatu yang bernilai dari pekerjaannya. Kepuasan dalam bekerja dapat juga 

diartikan sebagai pertimbangan karyawan tentang bagaimana pekerjaannya 

secara keseluruhan memberikan kepuasan terhadap kebutuhannya yang 

bermacammacam. Menurut Spector, (1997) seperti yang dikutip dalam 

Kinnoin, (2005), dalam Anisah Amelia (2010), mengartikan kepuasan dalam 

bekerja sebagai suatu tingkatan dimana seseorang menyukai pekerjaannya. 

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, maka dapat diperoleh simpulan 

bahwa kepuasan dalam bekerja adalah rasa puas/senang yang dirasakan oleh 

seseorang atas hasil kerja yang dicapainya. Akan tetapi, seseorang dapat 

merasakan ketidakpuasan dalam dirinya karena timbulnya work family 

conflict. Seseorang yang tidak dapat menyeimbangkan perannya dalam 

keluarga dan pekerjaan akan menimbulkan konflik dalam dirinya yang akan 

berdampak pada kepuasannya dalam bekerja. Hasil penelitian yang 

mendukung pernyataan diatas adalah penelitian yang telah dilakukan oleh 

Anderson et al. dalam Panggabean, (2006); Bacharach dalam Agustina, 

(2006); Boles dalam Agustina, (2006); Kossek & Ozeki dalam Agustina, 

(2006); Thomas & Ganster dalam Agustina, (2006) dalam Giovanny Anggasta 

Buhali & Meily Margaretha (2013) dengan hasil work family conflict memiliki 

hubungan negatif dengan kepuasan kerja. Dan Kahn et al., (1964) dalam 

Gonul dan Gokçe, (2013) juga mengungkapkan bahwa hubungan antara work 
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family conflict dan kepuasan kerja menyimpulkan bahwa work family conflict 

meningkat maka kepuasan kerja berkurang.  

Selain work family conflict, kepuasan kerja juga dipengaruhi oleh 

Kinerja. Mahsun (2006) dalam Zaldi Akmal, A.Rahman Lubis dan Mukhlis 

Yunus, (2012) mengatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program, kebijakan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam 

strategic planning suatu organisasi. Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja 

karyawan merupakan cara kerja karyawan dalam suatu perusahaan selama 

periode tertentu. Suatu perusahaan yang memiliki karyawan yang kinerjanya 

baik maka besar kemungkinan kinerja perusahaan tersebut akan baik, sehingga 

terdapat hubungan yang sangat erat antara kinerja individu (karyawan) dengan 

kinerja perusahaan. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang telah 

dilakukan oleh Kurniawan, (2011) dan Abdulloh, (2006) dalam Putu Yudha 

Asteria Putri dan Made Yenni Latrini, (2013) mengunggapkan bahwa 

kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Selain itu, 

Devi, (2009) dalam Ayu Desi Indrawati, (2013) bahwa kepuasan kerja 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan.  

Meskipun sudah banyak penelitian tentang pengaruh work family 

conflict dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan, namun ada beberapa 

penelitian yang memperoleh hasil berbeda yaitu ada yang menemukan 

pengaruh positif dan negatif dari hubungan variabel-variabel tersebut. 

Sehingga, ini menjadi salah satu daya tarik yang membuat peneliti ingin 
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mengkaji ulang mengenai topik tersebut. Selain alasan tersebut, fenomena 

yang terjadi yaitu adanya keterlibatan karyawan wanita yang bekerja di Badan 

Pusat Statistik (BPS). Seorang wanita selain berperan sebagai ibu rumah 

tangga, juga melakukan perannya dalam suatu pekerjaan yang dibebankan 

kepadanya. Apabila tidak bisa menyeimbangkan perannya dalam pekerjaan 

dan keluarga maka akan menimbulkan konflik dalam dirinya yang akan 

berdampak pada kepuasaan dan kinerja dalam bekerja.  

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan Lembaga Pemerintah Non 

Kementerian yang memiliki peran untuk menyediakan kebutuhan data bagi 

pemerintah dan masyarakat. Data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS 

digunakan sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan 

evaluasi membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan.  

BPS juga terdapat di setiap provinsi, kabupaten dan kota di seluruh 

Indonesia. Dinamakan perwakilan BPS di daerah, karena BPS merupakan 

instansi vertikal, yakni instansi pemerintah pusat yang berada di daerah, 

sehingga bukan merupakan bagian dari instansi milik daerah. Tugas lain BPS 

di daerah adalah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam 

rangka penyelenggaraan statistik regional. Di samping memiliki kantor 

pewakilan hingga daerah tingkat II (Kabupaten/Kota), aparat BPS ada di 

setiap kecamatan, yaitu Penanggungjawab Kegiatan BPS Tingkat Kecamatan 

atau saat ini disebut sebagai KSK (Koordinator Statistik Kecamatan).  

Penelitian ini merupakan hasil gabungan dari beberapa penelitian yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Giovanny dan Meily, (2013); Lidya Agustina, 
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(2008); Sry Rosita, (2012); Anisah Amelia, (2010) dan Nyoman Triaryati, 

(2003). Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Anisah Amelia, 

(2010) yang meneliti dengan judul “Pengaruh Work-To-Family Conflict dan 

Family-To-Work Conflict terhadap Kepuasan dalam Bekerja, Keinginan 

Pindah Tempat Kerja, dan Kinerja Karyawan pada dua Bank yaitu Bank BCA 

dan Bank BRI” yang menemukan bahwa Work-to-family conflict berpengaruh 

negatif terhadap kepuasan dalam bekerja seseorang, Family-to-work conflict 

berpengaruh negatif terhadap kepuasan dalam bekerja seseorang, Work-to-

family conflict berpengaruh positif terhadap keinginan pindah tempat kerja 

seseorang, Family-to-work conflict berpengaruh positif terhadap keinginan 

pindah tempat kerja seseorang, Work-to-family conflict berpengaruh negatif 

terhadap kinerja seseorang dan Family-to-work conflict berpengaruh negatif 

terhadap kinerja seseorang. 

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian yang judul “PENGARUH WORK FAMILY 

CONFLICT DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN PADA BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) PROVINSI 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Studi pada Pegawai Wanita 

pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta)”.  
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B. Rumusan Masalah Penelitian  

Karyawan merupakan sumber daya paling penting bagi perusahaan 

yang akan menentukan kelangsungan perusahaan itu sendiri dalam jangka 

panjang. Apabila seorang karyawan tidak dapat menyeimbangkan waktu baik 

pekerjaan dan keluarga, maka karyawan tersebut akan mengalami konflik 

pekerjaan keluarga. Selain itu, ketika keryawan tidak merasakan kepuasan 

dalam kerja, hal tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja yang 

dikontribusikan bagi perusahaan.  

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dirumuskan suatu pertanyaan 

penelitian sebagai berikut :  

1. Apakah Konflik Pekerjaan-Keluarga berpengaruh negatif terhadap kinerja 

karyawan pada Badan Pusat Statistik (BPS) Prov. D. I. Yogyakarta ? 

2. Apakah Konflik Pekerjaan-Keluarga berpengaruh negatif terhadap 

kepuasan kerja pada Badan Pusat Statistik (BPS) Prov. D. I. Yogyakarta ? 

3. Apakah Kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan 

pada Badan Pusat Statistik (BPS) Prov. D. I. Yogyakarta ?  

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dalam penelitian ini, yaitu untuk :  

1. Menguji pengaruh Konflik Pekerjaan-Keluarga terhadap kinerja karyawan 

pada Badan Pusat Statistik (BPS) Prov. D. I. Yogyakarta.  
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2. Menguji pengaruh Konflik Pekerjaan-Keluarga terhadap kepuasan kerja 

pada Badan Pusat Statistik (BPS) Prov. D. I. Yogyakarta.  

3. Menguji pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada Badan 

Pusat Statistik (BPS) Prov. D. I. Yogyakarta.   

 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :  

1. Manfaat dibidang Teoritis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna terutama pada ilmu 

manajemen sumber daya manusia dalam dalam kaitannya dengan konflik 

pekerjaan-keluarga dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada 

Badan Pusat Statistik (BPS) Prov. D. I. Yogyakarta.  

 

2. Manfaat dibidang Praktek  

Bagi perusahaan diharapkan agar dari hasil penelitian ini dapat 

memberikan masukan yang bermanfaat dan informasi tambahan bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya karyawan wanita di Badan 

Pusat Statistik (BPS) Prov. D. I. Yogyakarta tentang konflik pekerjaan-

keluarga dan kepuasan kerja, serta dampaknya terhadap kinerja karyawan. 

 

3. Manfaat bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan sebagai tolak ukur dalam penerapan teori yang di 

dapat dalam perkuliahan dengan keadaan yang sesungguhnya di lapangan 

serta dapat memperluas wawasan dan menambah pengetahuan dalam 
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bidang sumber daya manusia khususnya tentang pengaruh konflik 

pekerjaan-keluarga dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada 

Badan Pusat Statistik (BPS) Prov. D. I. Yogyakarta.  


