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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

A. La ndasan Teori 

1. Konfik Pekerjaan–Keluarga  

a. Pengertian Konflik Pekerjaan–Keluarga  

Pada hakekatnya konflik merupakan suatu pertentangan 

kepentingan atau perbedaan pandangan mengenai sesuatu hal antara 

kelompok dan antar perorangan dalam suatu organisasi. Atau dengan 

perkataan lain merupakan suatu pertentangan menang-balik antar 

kelompok atau perorangan yang berbeda kepentingannya satu sama lain 

dalam organisasi. Sedangkan berkaitan dengan perubahan, konflik 

merupakan rentetan atau dampaknya, namun terkadang konflik juga yang 

menyebabkan perubahan. 

Penyebab konflik bisa terjadi dari dalam perusahaan atau juga dari 

luar perusahaan. Dari luar organisasi seringnya terjadi karena terjadi 

maslah dalam keluarga, misalnya bagi pekerja wanita yang mempunyai 

peran ganda dimana peran dalam keluarga dan peran di pekerjaan. Sebab 

dari luar organisasi lain adalah karena adanya perubahan masyarakat atau 

lingkungan. Penyebab dari dalam organisasi karena sistem komunikasi 

yang tidak menemui sasaran (miscommunication), yang menimbulkan 

salah paham atau saling tidak memahami satu sama lain. Pertentangan 
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kepentingan dalam organisasiorganisasi saling berbeda jenis dan 

intensitasnya, hal ini antara lain tergantung pada sarana yang dipakai. 

Masing-masing pihak cenderung ingin membela sistem nilai dan 

pandangan yang sama-sama saling dianggap benar serta dengan memaksa 

pihak lain untuk mengakui sistem nilai dan pandangannya itu baik secara 

halus maupun secara keras.  

Kemungkinan timbulnya konflik dalam banyak hal memang bisa 

dilihat dari kemampuan membela dan memonitor sikap dan perilaku 

personil organisasi didalam menjalankan tugas. Hal ini antara lain bisa 

dilihat apabila personil memperlambat proses kerjanya, bekerja dengan 

melakukan banyak kesalahan, berkembang isu-isu tertentu tidak baik 

dalam aspek-aspek tertentu dari oganisasi, aksi pemogokan maupun 

pertentangan terbuka antar personil dalam semua tingkatan organisasi. 

Timbulnya konflik dalam organisasi memang lebih banyak merupakan 

suatu gangguan terhadap keseimbangan situasi dalam organisasi yang akan 

mengganggu proses pelaksanaan aktivitas organisasi ke arah tujuan akhir, 

meskipun dalam batas-batas tertentu timbulnya konflik, dimungkinkan 

diperolehnya dampak-dampak positif tertentu (Lukman Hakim, Eko 

Sugiyanto, dan Zulfa Irawati, (2015). Konflik sebenarnya menjadi 

fungsional dan dapat pula menjadi disfungsional. Konflik semata-mata 

bisa memperbaiki dan memperburuk prestasi individu maupun organisasi 

tergantung dari pengelolaan konflik tersebut. 
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Menurut Antonius, dkk (2002) dalam Jane Y.Roboth, (2015) 

konflik adalah suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat 

menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain dimana hal ini 

dapat terjadi antar kelompok masyarakat ataupun dalam hubungan antar 

pribadi. Hal ini sejalan dengan pendapat Morton Deutsch, seorang pionir 

pendidikan resolusi konflik (Bunyamin Maftuh, (2005) dalam Jane 

Y.Roboth, (2015) yang menyatakan bahwa dalam konflik, interaksi sosial 

antar individu atau kelompok lebih dipengaruhi oleh perbedaan daripada 

oleh persamaan. Konflik semata-mata bisa memperbaiki dan 

memperburuk prestasi individu maupun organisasi tergantung dari 

pengelolaan konflik tersebut. Istilah konflik ini secara etimologis berasal 

dari bahasa Latin “con” yang berarti bersama, dan “fligere” yang berarti 

benturan atau tabrakan. 

Work family conflict dapat didefinisikan sebagai bentuk konflik 

peran dimana tuntutan peran dari pekerjaan dan keluarga secara mutual 

tidak dapat disejajarkan dalam beberapa hal. Hal ini 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 pekerjaannya oleh Frone, (2000) 

dalam Nyoman Triaryati, (2003).  
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Yang, Chen, Choi & Zou, (2000)  dalam Nyoman Triaryati, (2003) 

mengungkapkan bahwa tuntutan pekerjaan berhubungan 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 dan menjaga anak. Tuntutan 

keluarga ini ditentukan oleh besarnya keluarga, komposisi keluarga dan 

jumlah anggota keluarga yang memiliki ketergantungan terhadap anggota 

yang lain 

Pekerjaan dan keluarga merupakan dua hal yang saling terkait dan 

sangat penting bagi setiap orang. Akan tetapi, menjalankan kedua peran 

tersebut sangat sulit sehingga dapat menimbulkan 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 tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan yang belum 

menikah saat menyeimbangkan peran-perannya demi menjaga keutuhan 

rumah tangganya. Ketika hasil yang dicapai seseorang tidak sesuai dengan 
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harapannya maka sebagai akibatnya peran dalam pekerjaan akan 

mengganggu peran dalam keluarga dan sebaliknya.  

Frone, Rusell & Cooper, (1992) dalam Giovanny dan Meily, 

(2013) mendefinisikan konflik pekerjaan keluarga sebagai konflik peran 

yang terjadi pada karyawan, dimana di satu sisi ia harus melakukan 

pekerjaan di kantor dan di sisi lain harus memperhatikan keluarga secara 

utuh, sehingga sulit membedakan antara pekerjaan mengganggu keluarga 

dan keluarga mengganggu pekerjaan. Pekerjaan mengganggu keluarga, 

artinya sebagian besar waktu dan perhatian dicurahkan untuk melakukan 

pekerjaan sehingga kurang mempunyai waktu untuk keluarga. Sebaliknya 

keluarga mengganggu pekerjaan berarti sebagian besar waktu dan 

perhatiannya digunakan untuk menyelesaikan urusan keluarga sehingga 

mengganggu pekerjaan.  

Frone, Rusell & Cooper, (2000) dalam Nyoman Triaryati, (2003) 

dikembangkan lagi oleh Jane Yolanda Roboth, (2015)  mendefinisikan 

Konflik Peran Ganda (Work Family Conflict) sebagai bentuk konflik peran 

dimana tuntutan peran dari keluarga dan pekerjaan secara mutual tidak 

dapat disejajarkan dalam beberapa hal. Hal ini 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 pekerjaannya. 
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Yavas et al., (2008) dalam Jane Yolanda Roboth, (2015) 

menggungkapkan bahwa work family conflict memiliki dua bentuk, yaitu 

konflik pekerjaan-keluarga serta konflik keluarga-pekerjaan. Konflik yang 

terjadi pada peran di keluarga dan peran di pekerjaan menimbulkan efek-

efek negatif. Konflik keluarga pekerjaan (work family conflict) oleh para 

ahli selalu dikaitkan dengan sumber stress yang mempengaruhi segi fisik 

dan psikologis (Adams dkk.,(1996) dalam Jane Yolanda Roboth, (2015). 

Frone, Russel, & Barnes (Major dkk, (2002) dalam Jane Yolanda Roboth, 

(2015)  menyatakan bahwa konflik antara pekerjaan ke keluarga (work to 

family conflict) mempunyai hubungan dengan depresi dan keluhan 

somatic. Greenhaus dan Beutell dalam Anafarta, (2011) dikembangkan 

lagi oleh Jane Yolanda Roboth, (2015) mendefinisikan konflik pekerjaan-

keluarga sebagai bentuk konflik peran dimana tuntutan peran pekerjaan 

dan keluarga secara mutual tidak dapat disejajarkan dalam beberapa hal. 

Sementara Natemeyer et al, (dalam Yavas et al., (2008) 

dikembangkan lagi oleh Jane Yolanda Roboth, (2015) mendefinisikan 

konflik pekerjaan-keluarga sebagai bentuk konflik dimana tuntutan umum, 

waktu serta ketegangan yang berasal dari pekerjaan mengganggu tanggung 

jawab karyawan terhadap keluarga. Menurut Boles, James S., W. Gary 

Howard & Heather H. Donofrio, (2001) dalam Jane Yolanda Roboth, 

(2015) indikator-indikator konflik pekerjaan-keluarga adalah:  

1) Tekanan kerja 

2) Banyaknya tuntutan tugas 
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3) Kurangnya kebersamaan keluarga 

4) Sibuk dengan pekerjaan 

5) Konflik komitmen dan tanggung jawab terhadap keluarga.  

Menurut Frone, Russell dan Cooper, (1992) dalam Jane Yolanda 

Roboth, (2015) indikator-indikator konflik keluarga-pekerjaan adalah:  

1) Tekanan sebagai orang tua. Tekanan sebagai orang tua merupakan 

beban kerja sebagai orang tua didalam keluarga. Beban yang 

ditanggung bisa berupa beban pekerjaan rumah tangga karena anak 

tidak dapat membantu dan kenakalan anak.  

2) Tekanan perkawinan. Tekanan perkawinan merupakan beban sebagai 

istri didalam keluarga. Beban yang ditanggung bisa berupa pekerjaan 

rumah tangga karena suami tidak dapat atau tidak bisa membantu, 

tidak adanya dukungan suami dan sikap suami yang mengambil 

keputusan tidak secara bersama-sama.  

3) Kurangnya keterlibatan sebagai istri. Kurangnya keterlibatan sebagai 

istri mengukur tingkat seseorang dalam memihak secara psikologis 

pada perannya sebagai pasangan (istri). Keterlibatan sebagai istri bisa 

berupa kesediaan sebagai istri untuk menemani suami dan sewaktu 

dibutuhkan suami.  

4) Kurangnya keterlibatan sebagai orang tua. Kurangnya keterlibatan 

sebagai orang tua mengukur tingkat seseorang dalam memihak 

perannya sebagai orang tua. Keterlibatan sebagai orang tua untuk 

menemani anak dan sewaktu dibutuhkan anak.  
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5) Campur tangan pekerjaan. Campur tangan pekerjaan menilai derajat 

dimana pekerjaan seseorang mencampuri kehidupan keluarganya. 

Campur tangan pekerjaan bisa berupa persoalan-persoalan pekerjaan 

yang mengganggu hubungan di dalam keluarga yang tersita. 

Dapat disimpulkan work family conflict merupakan konflik yang 

terjadi karena usaha untuk menyeimbangkan antara tuntutan yang timbul 

dari keluarga maupun dari pekerjaannya. Konflik yang terjadi pada 

karyawan yang harusnya melakukan pekerjaan di kantor dan di sisi lain 

harus memperhatikan keluarganya, sehingga sulit membedakan antara 

pekerjaan mengganggu keluarga atau keluarga yang mengganggu 

pekerjaan. Work family conflict adalah suatu bentuk konflik peran dimana 

menghabiskan waktu untuk tuntutan pekerjaan dan pekerjaan tersebut 

menimbulkan tekanan yang mengganggu tanggung jawab dalam keluarga.  

 

b. Tipe-tipe Konflik Pekerjaan–Keluarga  

Menurut Greenhaus dan Beutall, (1985) dalam Nyoman Triaryati, 

(2003) ada tiga tipe jenis work family conflict, yaitu: 

1) Time-based conflict (konflik berdasar waktu) 

Yaitu konflik yang terjadi karena waktu yang dibutuhkan untuk 

memenuhi suatu tuntutan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk 

memenuhi tuntutan lainnya (keluarga atau pekerjaan). Menurut 

Greenhaus dan Beutall, (1985) dalam Nyoman Triaryati, (2003) 

berbagai macam peran yang dimiliki seseorang kemungkinan akan 



18 
 

 
 

menghabiskan waktu seseorang, dalam hal ini waktu yang dicurahkan 

pada kinerja salah satu domain seringkali mengurangi waktu dalam 

domain lainnya. Konflik berdasar waktu ini sangat menghabiskan 

energi dan membangkitkan ketegangan, akibatnya tenaga kerja yang 

mempunyai peran pekerjaan yang mengganggu peran keluarga tidak 

mendapatkan kepuasan. 

2) Strain-based conflict (konflik berdasar tekanan) 

Terjadi pada saat tekanan dari salah satu peran mempengaruhi kinerja 

peran yang lain. Seseorang yang sangat menekankan pada pekerjaan 

dapat menyebabkan ketegangan-ketegangan seperti tensi menjadi 

tinggi, cepat marah, keletihan, depresi dan apatis. Keadaan seperti ini 

akan menimbulkan kesulitan bagi seseorang untuk bersikap penuh 

perhatian. Atau orang yang penyayang, pada saat orang tersebut 

sedang muram atau ingin marah, sangatlah sulit  diharapkan untuk bisa 

bekerja sepenuh hati, jika orang tersebut masih dilingkupi oleh situasi 

keluarga yang menekan. 

3) Behavior-based conflict (konflik berdasar perilaku) 

Konflik ini berhubungan dengan ketidaksesuaian antara pola perilaku 

seseorang dengan yang diinginkan oleh kedua bagian (pekerjaan atau 

keluarga). Misalnya seseorang yang berprofesi sebagai polisi 

diharuskan untuk bersikap tegas, keras dan disiplin. Tapi para anggota 

keluarga mengharapkan ia untuk bersifat lembut, hangat, tidak 

emosional dan manusiawi dalam berhubungan dengan mereka. Jika 
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seseorang tidak bisa mengubah sikap saat memasuki peran yang 

berbeda, maka kemungkinan mereka akan mengalami konflik 

berdasarkan perilaku. 

 

2. Kepuasan Kerja  

a. Pengertian Kepuasan Kerja  

Dole dan Schroeder, (2001) dalam Koesmono, (2005) 

dikembangkan lagi oleh Nana Suryana, Siti Haerani dan Muhammad Idrus 

Taba, mengemukakan bahwa kepuasan kerja dapat didefinisikan sebagai 

perasaan dan reaksi individu terhadap lingkungan pekerjaannya. Lebih 

lanjut Koesmono, (2005) dalam Nana Suryana, Siti Haerani dan 

Muhammad Idrus Taba, mengemukakan bahwa kepuasan kerja merupakan 

penilaian, perasaan atau sikap seseorang atau karyawan terhadap 

pekerjaannya dan berhubungan dengan lingkungan kerja, jenis pekerjaan, 

kompensasi, hubungan antar teman kerja, hubungan sosial ditempat kerja 

dan sebagainya.  

Menurut Dole and Schroeder, (2001) dalam Putu Yudha Asteria 

Putri dan Made Yenni Latrini, (2013) kepuasan kerja didefinisikan sebagai 

reaksi dan perasaan seseorang terhadap tempat ia bekerja.  Tingkat 

kepuasan yang berbeda-beda pasti dimiliki oleh setiap individu. Kreitner 

dan Kinicki, (2005) dalam Putu Yudha Asteria Putri dan Made Yenni 

Latrini, (2013) mendefinisikan kepuasan kerja merupakan respons 

emosional dan efektivitas yang berdampak pada aspek pekerjaan. 
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Sedangkan As’ad, (2000) dalam Putu Yudha Asteria Putri dan Made 

Yenni Latrini, (2013) menjelaskan bahwa kepuasan kerja adalah suatu 

sikap umum yang berupa hasil dari beberapa sikap khusus terhadap 

karakteristik individual, hubungan kelompok di luar pekerjaannya serta 

faktor-faktor pekerjaan. 

Dalam Sopiah, (2008) dalam Agus Dwi Nugroho dan Kunartinah, 

(2012) disebutkan beberapa definisi kepuasan kerja sebagai berikut : 

1) Lock dalam Luthans, (1995) mengemukakan : 

“Job satisfaction is a pleasurable or positive amotional state resulting 

from the appaisal of one’s job or job experience.” (Kepuasan kerja 

merupakan suatu ungkapan emosional yang bersifat positif atau 

menyenangkan sebagai hasil dari penilaian terhadap suatu pekerjaan 

atau pengalaman kerja). 

2) Robbins, (1996) mendefinisikan kepuasan kerja merupakan sikap 

umum seorang karyawan terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja 

menunjukkan adanya kesesuaian antara harapan seseorang yang timbul 

dengan imbalan yang disediakan oleh pekerjaan. 

3) Porter dalam Luthans, (1995) menambahkan,”Job satisfaction is 

difference between how much of something there should be and how 

much there is now.” (Kepuasan kerja adalah perbedaan seberapa 

banyak sesuatu yang seharusnya diterima dengan seberapa banyak 

sesuatu yang sebenarnya ia terima). 
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4) Mathis and Jackson, (2000) mengemukakan, “Job satisfaction is a 

positive emotional state resulting one’s job experience.’ (Kepuasan 

kerja merupakan merupakan pernyataan emosional yang positif yang 

merupakan hasil evaluasi dari pengalaman kerja). 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, Sopiah menyimpulkan 

bahwa :  

a) Kepuasan kerja merupakan suatu tanggapan emosional 

seseorang terhadap situasi dan kondisi kerja. 

b) Tanggapan emosional bisa berupa perasaan puas (positif) dan 

tidak puas (negatif). Bila secara emosional puas berarti 

kepuasan kerja tercapai dan sebaliknya bila tidak maka berarti 

karyawan tidak puas. 

c) Kepuasan kerja dirasakan oleh karyawan setelah karyawan 

tersebut membandingkan antara apa yang dia harapkan akan 

dia peroleh dari hasil kerjanya dengan pa yang sebenarnya dia 

peroleh dari hasil kerjanya. 

d) Kepuasan kerja mencerminkan beberapa sikap yang 

berhubungan (Luthans, (1995).  

Dari beberapa definisi yang dikemukakan dimuka, secara umum 

dapat dikatakan bahwa kepuasan kerja merupakan tingkat perasaan 

seseorang terhadap perasaannya dengan mempertimbangkan dan menilai 

segala aspek yang ada didalam pekerjaannya, sehingga timbul dalam 
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dirinya perasaaan senang terhadap situasi kerja dan rekan sekerjannya. 

Apa yang dirasakan oleh individu tersebut bisa positif atau negatif, 

tergantung dari persepsi terhadap pekerjaan yang digelutinya tersebut. 

Kreitner dan Kinicki, (2007) dalam Desta Miftachul Amin dan 

Dewi Syarifah, (2015) mendefinisikan kepuasan kerja sebagai suatu efek 

(respon emosional) dari berbagai aspek yang dimiliki oleh suatu pekerjaan. 

Menurut Robbins dan Judge, (2011) dalam Desta Miftachul Amin dan 

Dewi Syarifah, (2015) kepuasan kerja merupakan perasaan positif yang 

ditunjukkan oleh karyawan terhadap pekerjaan yang dimilikinya, dimana 

perasaan positif tersebut merupakan hasil evaluasi karyawan dari berbagai 

aspek yang dimiliki oleh pekerjaan itu sendiri. Weiss dkk. (1967) dalam 

Desta Miftachul Amin dan Dewi Syarifah, (2015) mengemukakan bahwa 

terdapat tiga dimensi yang dapat digunakan untuk mengukur kepuasan 

kerja yang terdiri dari kepuasan kerja general, kepuasan kerja intrinsik, 

dan kepuasan kerja ekstrinsik.  

Berdasarkan teori-teori diatas maka Weiss et al., (1967) 

mengembangkan sebuah alat ukur untuk mengukur tingkat kepuasan kerja 

karyawan, yaitu Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ). MSQ 

mengukur kepuasan kerja dengan melihat dari indikator penyesuaian 

seseorang terhadap lingkungan kerjanya.  

Ketiga dimensi tersebut diukur melalui 20 indikator atau kebutuhan 

elemen atau kondisi penguat spesifik yang penting dalam menciptakan 
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kepuasan kerja. Indikator-indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut 

dalam Weiss et al., (1967) : 

(1) Ability Utilization, adalah kesempatan menggunakan 

kemampuan yang dimiliki oleh karyawan. 

(2) Achievement, adalah prestasi yang dicapai selama bekerja. 

(3) Activity, adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan 

dalam bekerja. 

(4) Advancement, adalah kemajuan atau perkembangan yamg 

dicapai selama bekerja. 

(5) Authority, adalah wewenang yang dimiliki dalam 

melakukan pekerjaan. 

(6) Company policies and practices, adalah kebijakanyang 

dilakukan secara adil bagi karyawan.    

(7) Compensation, adalah segala macam bentuk kompensasi 

yang diberikan kepada para karyawan. 

(8) Co-workers, adalah hubungan antara rekan kerja. 

(9) Creativity, adalah kesempatan untuk mencoba metode 

sendiri dalam melakukan pekerjaan. 

(10) Independence, adalah kemandirian yang dimiliki karyawan 

dalam bekerja.  

(11) Moral values, adalah nilai-nilai moral yang dimiliki 

karyawan dalam melakukan pekerjaannya seperti rasa 

bersalah atau terpaksa. 
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(12) Recognition, adalah pengakuan yang diterima atas 

pekerjaan yang dilakukan. 

(13) Responsibility, adalah tanggung jawab yang dimiliki. 

(14) Security, adalah rasa aman yang dirasakan karyawan 

terhadap lingkungan kerjanya. 

(15) Social service, adalah perasaan sosial karyawan terhadap 

lingkungan kerjanya.  

(16) Social status, adalah derajat sosial dan harga diri yang 

dirasakan akibat dari pekerjaan.  

(17) Supervision-human relations, adalah dukungan 

yangdiberikan oleh badan usaha terhadap karyawannya.  

(18) Supervision-technical, adalah bimbingan dan bantuan teknis 

yang diberikan atasan kepada karyawan.  

(19) Variety, adalah kesempatan untuk melakukan sesuatu yang 

berbeda dari waktu ke waktu. 

(20) Working conditions, adalah keadaan tempat kerja dimana 

karyawan melakukan pekerjaannya.  

Banyaknya pendapat para ahli mengenai kepuasan kerja 

menunjukkan bahwa job satisfaction bukan merupakan konsep tunggal. 

Seseorang dapat relatif puas dengan salah satu aspek pekerjaan dan tidak 

puas dengan satu atau lebih aspek lainnya. Artinya, kepuasan kerja 

seorang karyawan tidak dapat dilihat secara keseluruhannya, harus dilihat 
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lebih detail mengenai hal-hal yang lebih spesifik atau poin per poin dalam 

setiap pekerjaan yang dilakukannya. 

Seseorang yang mengalami ketidakpuasan kerja tidak mempunyai 

semangat dalam menjalankan pekerjaannya, lebih sering melamun, tidak 

dapat mengendalikan emosi, cepat lelah dan absensi kehadiranya rendah. 

Sedangkan individu yang memiliki kepuasan kerja akan memberikan 

kontribusi terbaik bagi perusahaan dan memiliki absensi kehadiran yang 

tinggi karena selalu bersemangat.  

 

b. Aspek–aspek Kepuasan Kerja 

  Kendall dan Hullins, (1969) dalam Agus Dwi Nugroho dan 

Kunartinah, (2012) mengemukakan pendapatnya sebagaimana dikutip oleh 

Gibson, Ivanchevich dan Donelly, (1996) dalam Agus Dwi Nugroho dan 

Kunartinah, (2012) bahwa faktor-faktor yang memiliki karakteristik 

penting yang akan mempengaruhi kepuasan kerja antara lain : 

1) Pembayaran (gaji/upah). 

Gaji merupakan alat ukur kuantitatif terhadap usaha atau prestasi 

yang telah diberikan  karyawan terhadap perusahaannya. Hal ini 

lebih dipersepsikan terhadap nilai keadilan berdasarkan permintaan 

kerja, tingkat ketrampilan individu, standar pembayaran gaji dan 

prestasi kerja. 
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2) Pekerjaan. 

Karyawan memiliki kecenderungan mengerjakan pekerjaan yang 

dapat memberikan peluang jenjang karier yang lebih tinggi. 

3) Kesempatan Promosi. 

Promosi diberikan sebagai penghargaan perusahaan/ institusi kepada 

pegawainya dengan kriteria kinerja dan senioritas berdasarkan lama 

waktu bekerja. Pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja 

adalah apabila kinerja yang telah dihasilkan tidak mendapat 

tanggapan serta tindak lanjut dari manajemen untuk diadakannya 

promosi. 

4) Penyelia. 

Penyelia adalah salah satu pimpinan dalam perusahaan yang 

menangani karyawan secara langsung. Menurut teori jalur tujuan, 

atasan harus dapat meningkatkan jumlah dan jenis penghargaan yang 

ada terhadap perusahaan. (Gibson, Ivancevich dan Donelly, 1996). 

5) Rekan sekerja.  

Pegawai sebagai manusia merupakan makhluk sosial dan makhluk 

individu, sehingga pegawai/karyawan akan berkembang dalam 

bekerja sama dengan orang lain. 
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3. Kinerja  

a. Pengertian Kinerja Karyawan  

Pada dasarnya 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. Ukuran 

kesuksesan yang dicapai oleh karyawan tidak bisa di generalisasikan 

dengan karyawan yang lain karena harus disesuaikan dengan ukuran yang 

berlaku dan jenis pekerjaan yang dilakukannya (Steel Johnson, et al , 

(2000) dalam Jane Yolanda Roboth, (2015).  

Menurut Bernadin dan Rusell, (1998) dalam Jane Yolanda Roboth, 

(2015) kinerja kerja adalah catatan mengenai akibat-akibat yang dihasilkan 

pada sebuah fungsi kerja atau kegiatan tertentu dalam suatu jangka waktu 

tetentu. Kinerja kerja seorang individu merupakan gabungan dari 

kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat diukur dari akibat yang di 

hasilkan oleh karena itu kinerja kerja bukan menyangkut karakteristik 

pribadi yang ditujukan oleh seseorang melainkan hasil kerja yang telah 

dan akan dilakukan oleh seseorang.  

Selanjutnya menurut Simanjuntak, (2005) dalam Zaldi Aknmal, A. 

Rahman Lubis dan Mukhlis Yunus, (2012) kinerja adalah tingkat 

pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu dalam hal ini mencakup 



28 
 

 
 

kinerja individu, kinerja kelompok, kinerja perusahaan yang dipengaruhi 

faktor intern dan ekstern. Menurut Furtwengler, (2002) dalam dalam Zaldi 

Aknmal, A. Rahman Lubis dan Mukhlis Yunus, (2012) kinerja dilihat dari 

hal kecepatan, kualitas, layanan dan nilai maksudnya kecepatan dalam 

proses kerja yang memiliki kualitas yang terandalkan dan layanan yang 

baik dan memiliki nilai merupakan hal yang dilihat dari tercapainya 

kinerja atau tidak. 

Mahsun, (2006) dalam Zaldi Aknmal, 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. 

Sedarmayanti, (2007) dalam Zaldi Aknmal, A. Rahman Lubis dan 

Mukhlis Yunus, (2012) menyatakan bahwa kinerja merupakan sistem yang 

digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah seorang karyawan telah 

melaksanakan pekerjaannya secara keseluruhan. 

Berdasarkan Babin dan Boles, (1998) seperti yang dikutip dalam 

Elerina Maria D. T. (2008) dalam Anisah Amelia, (2010), mengartikan 

kinerja sebagai suatu tingkatan produktivitas karyawan secara individu 

yang dibandingkan dengan sesame karyawan atas beberapa pekerjaan yang 

berhubungan dengan perilaku (cara bekerja) dan hasil yang diterima. 

Kinerja dapat dikatakan sebagai tingkat prestasi seseorang atau karyawan 
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dalam suatu perusahaan yang dapat meningkatkan produktifitas karyawan 

tersebut. Tingkat prestasi seseorang tersebut dapat dilihat dari tingkat 

kesuksesan yang dapat dicapai dalam melakukan pekerjaannya, dimana 

ukuran kesuksesan yang dicapai oleh seseorang tidak dapat disamakan 

dengan orang lain. Kesuksesan yang dicapai seseorang adalah berdasarkan 

ukuran yang berlaku dan disesuaikan dengan jenis pekerjaannya. Kinerja 

berkaitan erat dengan tujuan yang akan dicapai oleh seseorang atau 

sebagai suatu hasil dari perilaku kerja seseorang. Semakin tinggi tingkatan 

tujuan (hasil yang diharapkan) yang akan dicapai maka semakin giat 

kinerja karyawan tersebut. Kinerja yang tinggi dapat dilihat dari adanya 

peningkatan efisiensi, efektivitas, atau kualitas yang lebih tinggi dari hasil 

penyelesaian tugas yang telah dilakukan individu dalam organisasi. Hal ini 

akan terjadi apabila individu tidak merasa terbebani oleh berbagai macam 

faktor salah satunya work family conflict yang dapat menurunkan 

semangat kerjanya. Seseorang yang melakukan perannya dalam keluarga 

dan pekerjaan secara bersamaan, maka akan memiliki kinerja yang 

terbatas dalam melakukan perannya di dalam keluarga apabila seseorang 

tersebut harus memenuhi perannya dalam pekerjaan, maupun sebaliknya. 

Williams dan Anderson, (1991) Anisah Amelia, (2010) menyatakan 

kinerja adalah in-role performance. In-role performance adalah ukuran 

kinerja yang terkait langsung dengan pekerjaan seseorang. Salah satu 

contoh Inrole performance yaitu seberapa baik karyawan melakukan 

pekerjaan sesuai deskripsi kerja dan hasil yang dicapai. 
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Bernadin, (1993) dalam Sry Rosita, (2012), menjelaskan bahwa 

kinerja sesorang dapat diukur berdasarkan 6 kriteria yang dihasilkan dari 

pekerjaan yang bersangkutan. Keenam kriteria tersebut, antara lain : 

1) Kualitas, yaitu tingkat dimana hasil aktivitas yang dilakukan 

mendekati sempurna, dalam arti menyesuaikan beberapa cara ideal 

dari penampilan aktivitas ataupun memenuhi tujuan yang 

diharapkan dari suatu aktivitas.  

2) Kuantitas, yaitu jumlah yang dihasilkan dalam istilah jumlah unit, 

jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.  

3) Ketepatan waktu, yaitu tingkat suatu aktivitas diselesaikan pada 

waktu awal yang diinginkan, dilihat dari sudut koordinasi dengan 

hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk 

aktivitas lain.  

4) Efektifitas, yaitu tingkat penggunaan sumber daya manusia, 

organisasi dimaksimalkan dengan maksud menaikkan keuntungan 

atau mengurangi kerugian dari setiap unit dalam penggunaan 

sumber daya.  

5) Kemandirian: yaitu tingkat di mana seseorang pegawai dapat 

melakukan fungsi kerjanya tanpa meminta bantuan bimbingan dari 

pengawas atau meminta turut campurnya pengawas untuk 

menghindari hasil yang merugikan.  
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6) Komitmen: yaitu tingkat dimana pegawai mempunyai komitmen 

kerja dengan organisasi dan tanggung jawab pegawai terhadap 

organisasi.  

 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Karyawan 

Kinerja karyawan dipengaruhi oleh sejumlah faktor antara lain: 

menurut Sutermeister, (1999) dalam Zaldi Aknmal, A. Rahman Lubis dan 

Mukhlis Yunus, (2012) terdiri dari motivasi, kemampuan, pengetahuan, 

keahlian, pendidikan, pengalaman, pelatihan, minat, sikap kepribadian 

kondisi-kondisi fisik dan kebutuhan fisiologis, kebutuhan sosial dan 

kebutuhan egoistik. Sedangkan menurut Mahsun, (2006) ada beberapa 

elemen pokok yang mempengaruhi kinerja, yaitu :   

1) Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi.  

2) Merumuskan indikator dan ukuran kinerja.  

3) Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran 

organisasi.  

4) Evaluasi kinerja/feed back, penilaian kemajuan organisasi, 

meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.  

Menurut Mangkunegara, (2006) dalam Zaldi Aknmal, A. 

Rahman Lubis dan Mukhlis Yunus, (2012) terdapat aspek-aspek 

standar pekerjaan yang terdiri dari aspek kuantitatif dan aspek 

kualitatif meliputi :  
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a) Aspek kuantitatif yaitu:  

(1) Proses kerja dan kondisi pekerjaan 

(2) Waktu yang dipergunakan atau lamanya melaksanakan 

pekerjaan 

(3) Jumlah kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan 

(4) Jumlah dan jenis pemberian pelayanan dalam bekerja  

b)  Aspek kualitatif yaitu :  

(1) Ketepatan kerja dan kualitas pekerjaan 

(2) Tingkat kemampuan dalam bekerja 

(3) Kemampuan menganalisis data/informasi, kemampuan/ 

kegagalan menggunakan mesin/peralatan.  

(4) Kemampuan mengevaluasi (keluhan/keberatan 

konsumen/masyarakat).  

c. Tujuan Penilaian Kinerja  

Adapun sejumlah tujuan penilaian kinerja menurut Sulistiyani dan 

Rosidah, (2003) dalam Evawati, antara lain : 

1) Untuk mengetahui tujuan dan sasaran manajemen dan pegawai.  

2) Memotivasi pegawai untuk memperbaiki kinerjanya. 

3) Mendistribusikan reward dari organisasi atau instansi yang dapat 

berupa kenaikan pangkat dan promosi yang adil. 
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4) Mengadakan penelitian manajemen personalia. 

 

d. Metode Penilaian Kinerja  

Menurut Muljadi, (2006) dalam Zaldi Aknmal, A. Rahman Lubis 

dan Mukhlis Yunus, (2012) bahwa seluruh aktivitas organisasi harus 

diukur agar dapat diketahui tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas 

organisasi, pengukuran dapat dilakukan terhadap masukan (input) dari 

program organisasi yang lebih ditekankan pada keluaran (output), proses, 

hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact) dari program 

organisasi tersebut bagi kesejahteraan masyarakat. Pengukuran kinerja 

adalah untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan yang meliputi: 

1) Penetapan indikator kinerja  

2) Penentuan hasil capaian indikator kinerja  

Menurut Mahsun, (2006) dalam Zaldi Aknmal, A. Rahman Lubis 

dan Mukhlis Yunus, (2012) bahwa indikator kinerja terdiri dari:  

a) Pelayanan yang tepat waktu dan berkualitas 

b) Tingkat keterampilan pendidikan yang sesuai dengan bidang 

kerja 

c) Kehadiran/keterlambatan  

Cara pengukuran kinerja menurut Muljadi, (2006) dalam Zaldi 

Aknmal, A. Rahman Lubis dan Mukhlis Yunus, (2012) terdiri dari :  
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1) Membandingkan kinerja nyata dengan kinerja yang 

direncanakan.  

2) Membandingkan kinerja nyata dengan hasil yang diharapkan.  

3) Membandingkan kinerja nyata dan standar kinerja.  

 

e. Jenis-jenis Kinerja 

Menurut Prawirosentono, (2008) dalam Zaldi Aknmal, A. Rahman 

Lubis dan Mukhlis Yunus, (2012), jenis kinerja terdiri atas tiga bagian, 

antara lain:  

1) Kinerja Strategik  

Kinerja suatu perusahaan dievaluasi atas ketepatan organisasi 

dalam memilih lingkungannya dan kemampuan adaptasi organisasi 

bersangkutan atas lingkungan hidupnya dimana dia beroperasi. 

2) Kinerja Administratif  

Kinerja administratif berkaitan dengan kinerja administratif 

organisasi, termasuk di dalamnya tentang struktur administrasi yang 

mengatur hubungan otoritas dan tanggung jawab dari orang-orang 

yang menduduki jabatan atau bekerja pada unit-unit kerja yang 

terdapat dalam organisasi.  

3) Kinerja Operasional  

Kinerja ini berkaitan dengan efektivitas penggunaan setiap 

sumber daya yang digunakan organisasi, kemampuan mencapai 

efektivitas penggunaan sumber daya manusia yang mengerjakannya.  
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B. Kerangka Konseptual dan Penurunan Hipotesis 

1. Pengaruh antara Konflik Pekerjaan-Keluarga terhadap Kinerja 

Karyawan  

Konflik Pekerjaan-Keluarga merupakan hal yang sulit 

dihindari, terutama bagi karyawan yang sudah berkeluarga dan bekerja 

di luar rumah. Terjadinya konflik ini ketika adanya 2 pemenuhan 

tuntutan yaitu tuntutan keluarga dan tuntutan pekerjaan yang sama-

sama harus diselesaikan namun karyawan dihadapkan dengan 

kemampuannya. Dengan masalah ini karyawan tidak dapat 

berkonsentrasi pada tugas pekerjaannya dan memutuskan untuk 

meninggalkan perusahaan. Indriyani, (2009) dalam Nurul Priyatnasari, 

Indar, Balqis mengungkapkan bahwa konflik pekerjaan-keluarga 

berpengaruh negatif terhadap kinerja perawat wanita rumah sakit.  

Endang Ruswanti dan Ostevi Adolfin Jacobus, (2013) yang 

mengkaji tentang Konflik antara Pekerjaan dan Keluarga, Stress Kerja 

terhadap Kinerja Perawat Wanita pada Rumah Sakit Bethesda 

Yogyakarta. Penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa konflik 

antara pekerjaan dan keluarga mempunyai pengaruh negatif terhadap 

kinerja perawat perempuan di  Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. 

Penelitian lain juga memperoleh hasil serupa dengan penelitian ini 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Aminah Ahmad, (2008) dalam 

Anisah Amelia, (2010) hasil penelitiannya ditemukan adanya 

hubungan negatif, baik work-to-family conflict dan family-to-work 
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conflict dengan kinerja. Work-to-family conflict dan family-to-work 

conflict dapat menimbulkan rendahnya kinerja seseorang. Berdasarkan 

uraian tersebut, maka maka hipotesis pertama pada penelitian ini 

adalah :  

H1 : Konflik Pekerjaan-Keluaraga berpengaruh negatif terhadap   

         Kinerja karyawan.  

 

2. Pengaruh antara Konflik Pekerjaan-Keluaraga terhadap 

Kepuasan kerja 

Keinginan pindah tempat kerja yaitu keinginan seseorang untuk 

meninggalkan pekerjaannya. Karyawan yang mengalami konflik 

pekerjaan-keluarga akan menyebabkan rendahnya kepuasan kerja 

karyawan sehingga dapat mengambil keputusan untuk berhenti 

bekerja. Sebagai contoh yaitu karyawan yang mengalami tekanan, 

depresi, mudah marah atau lelah (strain-based conflict) dalam 

menyeimbangkan kedua peran tersebut sehingga secara tidak langsung 

tidak puas dengan pekerjaannya dan dapat menimbulkan keinginan 

untuk berhenti bekerja. Jadi, semakin tinggi work-family conflict maka 

semakin semakin tinggi keinginan seseorang untuk berhenti dari 

pekerjaannya. 

Giovanny Anggasta Buhali & Meily Margaretha, (2013) 

dengan penelitiannya yang berjudul pengaruh work-family conclict 

terhadap Komitmen Organisasi : kepuasan kerja sebagai variabel 
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mediasi. Penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa tidak terdapat 

pengaruh antara work-family conflict terhadap kepuasan kerja. 

Menurut Soeharto, (2010) dalam Evy Siska Yuliana dan Reny 

Yuniasanti, (2013) mengenai konflik pekerjaan keluarga dengan 

kepuasan kerja: metaanalisis, didapati bahwa ada hubungan negatif 

konflik pekerjaan keluarga dan konflik keluarga pekerjaan/WFC 

dengan kepuasan kerja. Penelitian lain juga memperoleh hasil serupa 

dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Kossek 

dan Ozeki, (1998) dalam Lidya Agustina, (2008) bahwa  semua 

dimensi work family conflict mengurangi beberapa bentuk kepuasan 

hidup termasuk kepuasan kerja. Berdasarkan uraian tersebut, maka 

maka hipotesis kedua  pada penelitian ini adalah :  

H2 : Konflik Pekerjaan-Keluaraga berpengaruh negatif terhadap  

        Kepuasan kerja.  

 

3. Pengaruh antara Kepuasan kerja terhadap Kinerja Karyawan  

Kepuasan kerja merupakan salah satu faktor yang sangat 

penting untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal. Ketika seseorang 

merasakan kepuasan dalam bekerja tentunya ia akan berupaya 

semaksimal mungkin dengan segenap kemampuan yang dimilikinya 

untuk menyelesaikan tugas pekerjaannya. Untuk memperoleh 

kepuasan kerja yang optimal pada seorang individu maka perlu 
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dibutuhkan suatu bentuk dukungan sosial baik itu berasal dari keluarga 

(pasangan hidup), rekan kerja dan atasan.  

 Putu Yudha Asteria Putri dan Made Yenni Latrini, (2013) 

yang mengkaji tentang pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja 

karyawan sektor publik, dengan in-role performance dan innovative 

performance sebagai variabel mediasi. Penelitian tersebut memperoleh 

hasil bahwa Kepuasan Kerja (X1) berpengaruh positif terhadap Kinerja 

Karyawan (Y3). Devi, (2009) dalam  Ayu Desi Indrawati, (2013) 

mengungkapkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Penelitian lain juga memperoleh hasil 

serupa dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Abdel-Halim, (1980) dan Al-Ahmad, (2009) dalam Dian Kristanto, 

Suharmono, dan Intan Ratnawati bahwa kinerja ditemukan 

berhubungan positif dengan kepuasan kerja. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka maka hipotesis ketiga  pada penelitian ini adalah :  

H3 : Kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap Kinerja          

          karyawan.   
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C. Model Penelitian 

Penelitian ini digambarkan dengan model sebagai berikut:  

         

      H1 (-) 

 

 

 H2 (-)         H3 (+) 

 

 

GAMBAR 2.1 

Model Penelitian 

 

 

Kinerja Karyawan 

(X2) 

Work Family 

Conflict (X1) 

Kepuasan Kerja 

(Y) 


