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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

A. Gambaran Umum Obyek/Subyek Penelitian  

 

1. Gambaran Umum tentang Badan Pusat Statistik (BPS)  

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non-

Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 

Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk 

berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomer 7 

Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut 

ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU 

ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara 

formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik. 

Materi yang merupakan muatan baru dalam UU Nomor 16 Tahun 1997, 

antara lain : 

a. Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri atas 

statistik dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, statistik 

sektoral yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah secara mandiri 

atau bersama dengan BPS, serta statistik khusus yang 

diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau 
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unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan 

BPS.  

b. Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam 

Berita Resmi Statistik (BRS) secara teratur dan transparan agar 

masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data 

yang diperlukan.  

c. Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien. 

Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk 

menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas 

memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS. 

Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, peranan 

yang harus dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut : 

1) Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. 

Data ini didapatkan dari sensus atau survey yang dilakukan 

sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan 

lainnya sebagai data sekunder  

2) Membantu kegiatan statistik di departemen, lembaga 

pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem 

perstatistikan nasional.  

3) Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan 

metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang 

pendidikan dan pelatihan statistik.  
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4) Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan 

negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik 

Indonesia.  

 

2. Visi dan Misi Badan Pusat Statistik (BPS)  

a. Visi Badan Pusat Statistik (BPS)  

Pelopor data statistik terpercaya untuk semua 

  

b. Misi Badan Pusat Statistik (BPS) 

1) Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga 

statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan 

efisien. 

2) Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, 

didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk 

kemajuan perstatistikan Indonesia. 

3) Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan 

definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat 

universal dalam setiap penyelenggaraan statistik. 

4) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi 

semua pihak. 

5) Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan 

statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam 

kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan 

efisien.  
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a. Nilai-Nilai Inti 

Core values (nilai–nilai inti) BPS merupakan pondasi yang kokoh 

untuk membangun jati diri dan penuntun perilaku setiap insan BPS 

dalam melaksanakan tugas. 

Nilai-nilai Inti BPS terdiri dari:  

1) PROFESIONAL 

a) Kompeten 

Mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban 

b) Efektif 

Memberikan hasil maksimal 

c) Efisien 

Mengerjakan setiap tugas secara produktif, dengan sumber 

daya minimal 

d) Inovatif 

Selalu melaukan permbaruan dan/atau penyempurnaan melalui 

proses pembelajaran diri secara terus menerus 

e) Sistemik 

Meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan 

proses perkerjaan yang satu menjadi bagian tidak terpisahkan 

dari  pekerjaan yang lain.  
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2) INTEGRITAS 

a) Dedikasi 

Memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang 

diemban dan institusi 

b) Disiplin 

Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan 

c) Konsisten 

Satunya kata dengan perbuatan 

d) Terbuka 

Menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari 

berbagai pihak 

e) Akuntabel 

Bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur 

 

3) AMANAH 

a) Terpercaya 

Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, yang tidak 

hanya didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh 

dimensi mental spiritual 

b) Jujur 

Melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari 

prinsip moralitas 
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c) Tulus 

Melaksanakan tugas tanpa pamrih, menghindari konflik 

kepentingan (pribadi, kelompok, dan golongan), serta 

mendedikasikan semua tugas untuk perlindungan kehidupan 

manusia, sebagai amal ibadah atau perbuatan untuk Tuhan 

Yang Maha Esa 

d) Adil 

Menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan 

haknya 

 

2. Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik (BPS) 

                 TABEL 4.1. 

Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik (BPS) 
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Deskripsi 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang 

Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. 

Susunan organisasi BPS terdiri dari: 

a. Kepala; 

b. Sekretariat Utama; 

c. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik; 

d. Deputi Bidang Statistik Sosial; 

e. Deputi Bidang Statistik Produksi; 

f. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa; 

g. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik; 

h. Inspektorat Utama; 

i. Pusat Pendidikan dan Pelatihan; 

j. Instansi Vertikal 

BPS dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas 

memimpin BPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai 

dengan tugas BPS; menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPS 

yang menjadi tanggung jawabnya; serta membina dan melaksanakan kerja 

sama dengan instansi dan organisasi lain. Kepala dibantu oleh seorang 

Sekretaris Utama, 5 (lima) Deputi dan Inspektorat Utama.  
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Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan 

perencanaan, pembinaan, pengendalian administrasi, dan sumber daya di 

lingkungan BPS. Sekretariat Utama terdiri dari beberapa Biro, setiap Biro 

terdiri dari beberapa Bagian dan setiap Bagian terdiri dari beberapa 

Subbagian. Sekretariat Utama terdiri dari Biro Bina Program, Biro 

Keuangan, Biro Kepegawaian, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum, 

dan Biro Umum.  

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik mempunyai 

tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

metodologi dan informasi statistik. Deputi Bidang Metodologi dan 

Informasi Statistik terdiri dari Direktorat Pengembangan Metodologi 

Sensus dan Survei, Direktorat Diseminasi Statistik, dan Direktorat Sistim 

Informasi Statistik.  

Deputi Bidang Statistik Sosial mempunyai tugas melaksanakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik sosial. Deputi 

Bidang Statistik Sosial terdiri dari Direktorat Statistik Kependudukan & 

Ketenagakerjaan, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, dan 

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.  

Deputi Bidang Statistik Produksi mempunyai tugas melaksanakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik produksi. Deputi 

Bidang Statistik Produksi terdiri dari Direktorat Statistik Tanaman Pangan, 
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Hortikultura & Perkebunan, Direktorat Peternakan, Perikanan & 

Kehutanan dan Direktorat Statistik Industri.  

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa mempunyai tugas 

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik 

distribusi dan jasa. Deputi Bidang Statistik Distribusi & Jasa terdiri dari 

Direktorat Statistik Harga, Direktorat Statistik Distribusi, dan Direktorat 

Statistik Keuangan, TI & Pariwisata.  

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik mempunyai tugas 

melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang neraca 

dan analisis statistik. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik terdiri 

dari Direktorat Neraca Produksi, Direktorat Neraca Pengeluaran, dan 

Direktorat Analisis & Pengembangan Statistik.  

Inspektorat Utama yang mempunyai tugas melakukan pengawasan 

fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BPS.  

Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) yang mempunyai tugas 

melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan 

kepemimpinan serta teknis dan fungsional.  

Instansi Vertikal BPS terdiri dari BPS Provinsi dan BPS 

Kabupaten/Kota. BPS Provinsi adalah instansi BPS yang berada di bawah 

dan tanggung jawab kepada Kepala BPS. BPS Kabupaten/Kota adalah 
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instansi vertical BPS yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala BPS Provinsi.  

Disamping itu terdapat Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) yang 

pembentukannya berlandaskan pada Keputusan Presiden Nomor 163 tahun 

1998 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Statistik sebagai perguruan tinggi 

kedinasan di lingkungan Badan Pusat Statistik yang berkedudukan di 

Jakarta. Struktur organisasi Sekolah Tinggi Ilmu Statistik didasarkan pada 

Keputusan Kepala BPS Nomor 101 tahun 1998 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Sekolah Tinggi Ilmu Statistik 

dipimpin oleh seorang Ketua.  

3. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS) 

Tugas, fungsi dan kewenangan BPS telah ditetapkan berdasarkan 

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik 

dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. 

a. Tugas 

Melaksanakan tugas pemerintahan dibidang statistik sesuai peraturan 

perundang-undangan.  

 

b. Fungsi  

1) Pengkajian, penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang 

statistik 

2) Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional 
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3) Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar 

4) Penetapan sistem statistik nasional 

5) Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah 

dibidang kegiatan statistik 

6) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum 

dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan 

tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, 

hukum, perlengkapan dan rumah tangga 

 

c. Kewenangan 

1) Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya 

2) Perumusan kebijakan dibidangnya untuk mendukung pembangunan 

secara makro 

3) Penetapan sistem informasi di bidangnya 

4) Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional 

5) Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yaitu: 

a) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang 

kegiatan statistik 

b) Penyusun pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral 

 

4. Pengolahan Data Badan Pusat Statistik (BPS) 

Tahap pengolahan data sangat menentukan seberapa jauh tingkat 

keakuratan dan ketepatan data statistik yang dihasilkan. BPS merupakan 
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instansi perintis dalam penggunaan komputer karena telah memulai 

menggunakannya sejak sekitar 1960. Sebelum menggunakan komputer, 

BPS menggunakan kalkulator dan alat hitung sipoa dalam mengolah data.  

Teknologi komputer yang diterapkan di BPS selalu disesuaikan 

dengan perkembangan teknologi informasi dan juga mengacu kepada 

kebutuhan. Personal komputer yang secara umum lebih murah dan efisien 

telah dicoba digunakan untuk menggantikan mainframe. Sejak 1980-an, 

personal komputer telah digunakan di seluruh kantor BPS provinsi, diikuti 

dengan penggunaan komputer di seluruh BPS kabupaten dan kota sejak 

1992. 

Dengan menggunakan personal komputer, kantor statistik di daerah 

dapat segera memproses pengolahan data, yang merupakan rangkaian 

kegiatan yang dimulai dari pengumpulan data, kemudian memasukkan 

data mentah ke dalam komputer dan selanjutnya data tersebut dikirim ke 

BPS pusat untuk diolah menjadi data nasional. 

Pengolahan data menggunakan personal komputer telah lama 

menjadi contoh pengolahan yang diterapkan oleh direktorat teknis di BPS 

pusat, terutama jika direktorat tersebut harus mempublikasikan hasil yang 

diperoleh dari survei yang diselenggarakan.  

Pengolahan data Sensus Penduduk tahun 2000 telah menggunakan 

mesin scanner, tujuannya untuk mempercepat kegiatan pengolahan data. 

Efek positif dari penggunaan komputer oleh direktorat teknis yaitu selain 

lebih cepat, juga dapat memotivasi pegawai yang terlibat turut 
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bertanggung jawab untuk menghasilkan sebanyak mungkin data statistik 

dan indikator secara tepat waktu dan akurat dibanding sebelumnya. Selain 

itu, penggunaan computer sangat mendukung BPS dalam menghasilkan 

berbagai data statistik dan indikator-indikator yang rumit seperti 

kemiskinan, Input-Output (I-O) table, Social Accounting Matrix (SAM), 

dan berbagai macam indeks komposit dalam waktu yang relatif singkat.  

Pada 1993, BPS mulai mengembangkan sebuah sistem informasi 

statistik secara geografis khususnya untuk pengolahan data wilayah 

sampai unit administrasi yang terkecil yang telah mulai dibuat secara 

manual sejak 1970. Data wilayah ini dibuat khususnya untuk menyajikan 

karakteristik daerah yang menonjol yang diperlukan oleh para perumus 

kebijakan dalam perencanaan pembangunan. 

Dalam mengolah data, BPS juga telah mengembangkan berbagai 

program aplikasi untuk data entry, editing, validasi, tabulasi dan analisis 

dengan menggunakan berbagai macam bahasa dan paket komputer. BPS 

bertanggung jawab untuk mengembangkan berbagai perangkat lunak 

komputer serta mentransfer pengetahuan dan keahliannya kepada staf BPS 

daerah. 

Pembangunan infrastruktur teknologi informasi di BPS didasarkan 

pada tujuan yang ingin dicapai yaitu mengikuti perkembangan permintaan 

dan kebutuhan dalam pengolahan data statistik; melakukan 

pembaharuan/inovasi dalam hal metode kerja yang lebih baik serta 
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memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi 

statistik.  

 

5. Hasil Penyebaran Kuesioner  

Peneliti melakukan penyebaran kuesioner dengan cara 

meninggalkan kuesioner tersebut di kantor BPS (Badan Pusat Statistik) 

Yogyakarta yang ditanggung jawab oleh karyawan BPS (Badan Pusat 

Statistik). Sebelum penelitian langsung ke lapangan, peneliti mengajukan 

surat ijin riset kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan karena penulis juga 

membutuhkan data karyawan BPS (Badan Pusat Statistik) maka penulis 

disuruh membuat surat ijin permintaan data karyawan oleh pihak BPS 

sesuai peraturan yang berlaku dikantor/perusahaan. Penyebaran kuesioner 

dimulai  pada tanggal 17-29 Maret 2016. Hasil penyebaran kuesioner 

dipaparkan sebagai berikut:  

 

TABEL 4.2. 

Penyebaran Kuesioner 

 

Kuesioner Jumlah 

Kuesioner yang disebarkan 41 

Kuesioner yang tidak kembali 3 

Kuesioner yang tidak diisi lengkap  - 

Kuesioner yang layak digunakan untuk input data 38 
Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2016 

  Pada penelitian ini kuesioner yang disebarkan adalah sebanyak 41 

kuesioner. Kuesioner ini disebarkan dalam waktu 1 minggu, pada jam 

kerja karyawan. Adanya kendala pada saat menyebarkan kuesioner, yaitu  

jumlah karyawan wanita yang berada dikantor BPS (Badan Pusat Statistik) 
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sebagian banyak yang sedang tidak berada dikantor, maka kuesioner 

tersebut ditinggal di kantor BPS (Badan Pusat Statistik) Yogyakarta. 

Jumlah kuesioner yang bisa dikumpulkan kembali dan bisa diolah oleh 

peneliti adalah sejumlah 38 kuesioner. Jumlah sampel data yang terkumpul 

telah memenuhi ukuran sampel minimum yang disyaratkan. 

6. Profil Responden/Subyek Penelitian 

Subyek atau responden penelitian ini terdiri berdasarkan beberapa 

kriteria yaitu berdasarkan usia, pendidikan terakhir dan lama bekerja di 

BPS (Badan Pusat Statistik) Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan 

kuesioner sebagai instrumen yang terdiri dari 42 item pernyataan, 10 item 

pernyataan untuk variabel work family conflict, 20 item pernyataan untuk 

mengukur variabel kepuasan kerja dengan menggunakan skala likert 1 

(sangat tidak setuju) – 5 (sangat setuju) dan 12 item pernyataan untuk 

mengukur variabel kinerja karyawan dengan menggunakan skala likert 1 

(sangat tidak setuju) – 5 (sangat setuju).  

Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai karakteristik 

responden berdasarkan beberapa kriteria yang ditentukan oleh peneliti: 

a. Berdasarkan Usia  

Deskripsi responden penelitian berdasar usia ini bertujuan 

untuk melihat penyebaran kelompok usia responden yang menjadi 

obyek penelitian ini, sehingga dapat dilihat pada kelompok usia 

yang mana responden penelitian ini yang paling banyak dijumpai. 
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Mayoritas responden karyawan wanita yang bekerja di kantor 

BPS (Badan Pusat Statistik) 21,1% berusia 31-35 tahun yang 

berjumlah 8 orang, 15,8% berusia 36-40 tahun yang berjumlah 6 

orang, 18,4% berusia 41-45 tahun yang berjumlah 7 orang, 31,6% 

berusia 46-50 tahun yang berjumlah 12 orang dan 13,2% berusia 

>50 tahun yang berjumlah 5 orang.  

Kelompok usia 46-50 tahun memiliki jumlah responden 

terbanyak dalam penelitian ini, namun jumlahnya tidak berbeda 

jauh dengan kelompok usia lainnya. Kesimpulan dalam 

pengelompokan responden berdasar usia dalam penelitian ini 

cukup tersebar dari seluruh kelompok usia. Hasil penyebaran 

kuesioner penelitian berdasar jenjang usia responden dapat dilihat 

pada gambar 4.1 berikut ini :  

 

 
Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2016  

  GAMBAR 4.1. 

 Pengelompokan Usia Responden 
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b. Berdasarkan Pendidikan Terakhir  

Berdasar tingkat pendidikan responden dalam penelitian 

ini, karyawan yang memiliki pendidikan terakhir sebanyak 

47,4%. Mayoritas selanjutnya yaitu karyawan dengan pendidikan 

terakhir S1 sebanyak 28,9% responden dikuti dengan responden 

dengan pendidikan terakhir SMA sebanyak 15,8% responden 

kemudian diikuti dengan responden pendidikan terakhir D IV 

sebanyak 5,3% responden dan yang terakhir responden dengan 

pendidikan terakhir S3 sebanyak 2,6%.  

Mayoritas karyawan wanita yang bekerja di kantor BPS 

(Badan Pusat Statistik) Yogyakarta sebagian besar merupakan 

lulusan S2 menunjukkan bahwa latar pendidikan karyawan wanita 

juga menjadi factor penting yang dipertimbangkan oleh 

perusahaan agar karyawan dapat menjalankan tugas dengan baik. 

Sementara itu, untuk karyawan berpendidikan terakhir D IV atau 

SMA merupakan karyawan yang sudah lama bekerja di kantor 

BPS (Badan Pusat Statistik) Yogyakarta dan berstatus karyawan 

tetap. Hasil penyebaran kuesioner penelitian berdasar jenjang 

pendidikan responden dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut ini :  
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Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2016  

                  GAMBAR 4.2. 

         Pengelompokan Pendidikan Responden 

 

c. Berdasarkan Masa kerja di BPS (Badan Pusat Statistik) 

Yogyakarta 

Dari total responden yang berjumlah 38 orang, mayoritas 

responden yang terlibat dalam pengisian kuesioner ini sebayak 12 

responden (31,6%) telah bekerja antara 21-25 tahun. Diikuti 

sebanyak 11 responden (28,9%) telah bekerja selama 11-15 tahun, 

5 responden (13,2%) telah bekerja selama 16-20 tahun dan 26-30 

tahun, 4 responden (10,5%) telah bekerja selama 6-10 tahun, 

sedangkan hanya 1 responden (2,6%) telah bekerja kurang dari 5 

tahun. Dapat dilihat jumlah terbanyak yaitu responden dengan 

lama bekerja antara 21-25 tahun. Hasil penyebaran kuesioner 

penelitian berdasar masa kerja responden bekerja di BPS (Badan 
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Pusat Statistik) Yogyakarta dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut 

ini :  

 
Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2016   

     GAMBAR 4.3. 

            Pengelompoan Masa Kerja Responden  

 

B. Uji Kualitas Instrumen dan Data   

Metode pengujian instrumen dimaksudkan untuk menguji validitas 

dan reliabilitas yang akan digunakan dalam penelitian sehingga dapat 

diketahui sejauh mana kuesioner dapat menjadi alat pengukur yang valid dan 

reliabel. 

1. Uji Validitas  

Uji validitas ialah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu 

alat pengukur betul-betul mengukur apa yang perlu diukur (Ancok, (1995) 

dalam Survival dan Indah Dewi N, (2013). Apabila probabilitas (tingkat 

signifikansi) hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%), maka dinyatakan 
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valid dan jika sebaliknya maka dikatakan tidak valid. Hasil analisis 

instrumen setiap item untuk semua variabel penelitian menggunakan 

Pearson Product Moment dengan bantuan program SPSS versi 16.0 dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini:   

       Tabel 4.3 

                  Hasil Uji Validitas Work Family Conflict  

 

No Variabel 
Koefisien 

Korelasi 
Signifikan Keterangan 

1. WFC1 0,647 0,000 Valid 

2. WFC2 0,810 0,000 Valid 

3. WFC3 0,694 0,000 Valid 

4. WFC4 0,824 0,000 Valid 

5.  WFC5 0,715 0,000 Valid 

6. WFC6 0,718 0,000 Valid 

7. WFC7 0,605 0,000 Valid 

8. WFC8 0,590 0,000 Valid 

9. WFC9 0,771 0,000 Valid 

10. WFC10 0,733 0,000 Valid 

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2016   

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa validitas untuk 

kesepuluh butir pertanyaan pada variabel work family conflict dinyatakan 

valid, dengan nilai koefisien korelasi person positif dan signifikan yaitu < 

0,05. Artinya semua butir pertanyaan pada variabel work family conflict 

dapat diterima.  
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  Tabel 4.4 

     Hasil Uji Validitas Kepuasan Kerja 

 

No Variabel 
Koefisien 

Korelasi 
Signifikan Keterangan 

1. KK1 0,555 0,000 Valid 

2. KK2 0,529 0,001 Valid 

3. KK3 0,683 0,000 Valid 

4. KK4 0,588 0,000 Valid 

5. KK5 0,670 0,000 Valid 

6. KK6 0,641 0,000 Valid 

7. KK7 0,858 0,000 Valid 

8. KK8 0,588 0,000 Valid 

9. KK9 0,587 0,000 Valid 

10. KK10 0,679 0,000 Valid 

11. KK11 0,743 0,000 Valid 

12. KK12 0,656 0,000 Valid 

13. KK13 0,711 0,000 Valid 

14. KK14 0,758 0,000 Valid 

15. KK15 0,487 0,002 Valid 

16. KK16 0,772 0,000 Valid 

17. KK17 0,695 0,000 Valid 

18. KK18 0,689 0,000 Valid 

19. KK19 0,821 0,000 Valid 

20 KK20 0,817 0,000 Valid 

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2016   

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa validitas untuk dua 

puluh butir pertanyaan pada variabel kepuasan kerja dinyatakan valid, 

dengan nilai koefisien korelasi person positif dan signifikan yaitu < 0,05. 

Artinya semua butir pertanyaan pada variabel kepuasan kerja dapat 

diterima.  
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         Tabel 4.5 

        Hasil Uji Validitas Kinerja Karyawan 

 

No Variabel 
Koefisien 

Korelasi 
Signifikan Keterangan 

1. K1 0,647 0,000 Valid 

2. K2 0,534 0,001 Valid 

3. K3 0,725 0,000 Valid 

4. K4 0,599 0,000 Valid 

5. K5 0,780 0,000 Valid 

6. K6 0,762 0,000 Valid 

7. K7 0,717 0,000 Valid 

8. K8 0,557 0,000 Valid 

9. K9 0,619 0,000 Valid 

10. K10 0,663 0,000 Valid 

11. K11 0,614 0,000 Valid 

12. K12 0,722 0,000 Valid 

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2016   

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa validitas untuk dua 

belas butir pertanyaan pada variabel kinerja karyawan dinyatakan valid, 

dengan nilai koefisien korelasi person positif dan signifikan yaitu < 0,05. 

Artinya semua butir pertanyaan pada variabel kinerja karyawan dapat 

diterima.  
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2. Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas (kehandalan) untuk menguji kepercayaan 

suatu alat ukur dalam penelitian ini. Ancok, (1989) dalam Survival dan 

Indah Dewi N, (2013) menyatakan, reliabilitas adalah indeks yang 

menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat diandalkan atau 

menunjukkan konsistensi dalam mengukur gejala yang sama. Pengujian 

reliabilitas dilakukan dengan analisis korelasi cronbach alpha. Instrumen 

dikatakan handal dengan nilai koefisiennya adalah lebih besar dari 0,6 atau 

60 %. Hasil uji reliabilitas dapat ditunjukkan pada tabel 4.5 berikut ini :  

 

         Tabel 4.6 

           Hasil Uji Reliabilitas  

  

No Variabel 

Jumlah 

Variabel 

Pertanyaan 

Cronbach 

Alpha  
Keterangan 

1. 
Work Family 

Conflict (WFC) 
10 0,769 Reliabel  

2. Kepuasan Kerja  20 0,759 Reliabel 

3. Kinerja Karyawan  12 0,760 Reliabel 

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2016   

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa reliabilitas untuk 

semua variabel pada penelitian ini mempunyai nilai cronbach alpha lebih 

besar dari 0,6, sehingga ketiga instrumen penelitian tersebut dinyatakan 

reliabel.  
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       Tabel 4.7 

                      Hasil output statiskik deskriptif Variabel  Work Family Conflict 

 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

WFC1 38 1 4 
2,32 .702 

WFC2 38 1 4 
2,24 .714 

WFC3 38 1 4 
2,42 .858 

WFC4 38 1 4 
2,29 .898 

WFC5 38 1 5 
2,95 1.114 

WFC6 38 1 3 
2,08 .587 

WFC7 38 1 4 
2,13 .665 

WFC8 38 1 3 
2,08 .587 

WFC9 38 1 4 
2,13 .704 

WFC10 38 1 4 
2,32 .702 

Valid N 

(listwise) 
38 

    

Rata – rata    2,29  

        Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2016   

 

Pada tabel 4.5 diatas dapat diketahui bahwa statistik deskriptif  

responden dalam memberikan penelitian setiap item variabel/variabel 

menunjukkan tingkat penilaian mereka terhadap variabel penelitian ini. 

Variabel Work Family Conflict mempunyai rata-rata 2,29 dengan skor 

minimum 1 dan maksimum 5. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai sangat 

setuju dengan adanya variabel Work Family Conflict di Badan Pusat 

Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  
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           Tabel 4.8 

                 Hasil output statiskik deskriptif Variabel  Kepuasan Kerja 

 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

KK1 38 2 5 3,71 .654 

KK2 38 2 5 3,55 .795 

KK3 38 2 5 3,84 .886 

KK4 38 2 5 3,39 1.001 

KK5 38 2 5 3,76 .852 

KK6 38 2 5 3,74 .891 

KK7 38 2 5 3,92 .941 

KK8 38 2 5 3,47 .762 

KK9 38 3 5 3,95 .695 

KK10 38 2 5 3,71 1.011 

KK11 38 2 5 3,61 1.054 

KK12 38 2 5 3,47 .893 

KK13 38 2 5 3,68 .904 

KK14 38 2 5 4,00 .838 

KK15 38 2 5 3,92 .941 

KK16 38 2 5 3,79 .963 

KK17 38 2 5 3,84 .855 

KK18 38 2 5 3,84 .886 

KK19 38 3 5 3,92 .784 

KK20 38 3 5 3,89 .764 

Valid N 

(listwise) 
38 

    

Rata – rata    3,75  

        Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2016   

 

Pada tabel 4.6 diatas dapat diketahui bahwa statistik deskriptif  

responden dalam memberikan penelitian setiap item variabel/variabel 

menunjukkan tingkat penilaian mereka terhadap variabel penelitian ini. 

Variabel Kepuasan Kerja mempunyai rata-rata 3,75 dengan skor minimum 
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1 dan maksimum 5. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai sangat setuju 

dengan adanya variabel Kepuasan Kerja di Badan Pusat Statistik (BPS) 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  

 

          Tabel 4.9 

            Hasil output statiskik deskriptif Variabel  Kinerja Karyawan 

 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

K1 38 2 5 3,18 .652 

K2 38 3 5 3,79 .474 

K3 38 3 5 3,84 .594 

K4 38 2 5 3,92 .632 

K5 38 2 5 4,08 .712 

K6 38 3 5 3,97 .716 

K7 38 2 5 3,74 .828 

K8 38 2 5 3,87 .741 

K9 38 2 5 3,92 .587 

K10 38 2 5 3,61 .887 

K11 38 2 5 3,84 .718 

K12 38 3 5 3,76 .675 

Valid N 

(listwise) 
38 

    

Rata – rata    3,79  

   Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2016   

Pada tabel 4.7 diatas dapat diketahui bahwa statistik deskriptif  

responden dalam memberikan penelitian setiap item variabel/variabel 

menunjukkan tingkat penilaian mereka terhadap variabel penelitian ini. 

Variabel Kepuasan Kerja mempunyai rata-rata 3,79 dengan skor minimum 

1 dan maksimum 5. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai sangat setuju 
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dengan adanya variabel kinerja karyawan di Badan Pusat Statistik (BPS) 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

 

3. Hasil Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik digunakan untuk asumsi-asumsi yang ada 

pemodelan regresi linier berganda.Uji asumsi klasik adalah persyaratan 

statistik yang harus penuhi pada analisis regresi linier berganda yang 

berbasis Ordinary Least Square (OLS). Demikian juga tidak semua uji 

asumsi klasik harus dilakukan pada analisis regresi linier, misalnya uji 

multikolinearitas tidak dapat dipergunakan pada analisis regresi linier 

sederhana dan uji autokorelasi tidak perlu diterapkan pada data cross 

sectional. Ada beberapa uji asumsi klasik yaitu : 

a. Hasil Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

sebuah regresi, variabel independen dan variabel dependen 

keduanya mempunyai berdistribusi normal atau tidak berdistribusi 

normal. Uji normalitas, pendeteksian normalitas residual dilakukan 

dengan normal probability plot. Jika titik-titik terkumpul di sekitar 

garis lurus, maka disimpulkan residual model regresi berdistribusi 

normal. Hasil uji normalitas residual dengan normal probability 

plot, selanjutnya diperkuat dengan uji kolmogorov smirnov.  
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                         Tabel 4.10 

                         Hasil Uji Normalitas  

            One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2016   

 

Suatu kelompok data dikatakan normal jika nilai 

Unstadarized Residual berada pada signifikan > 0,05. Dalam 

penelitian hasil uji normalitas nilai Unstadarized Residual ini 

berada pada 0,996 yang artinya data berdistribusi normal. 

 

b. Hasil Uji Multikolinearitas  

Hasil uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

variabel independen.  Dalam melakukan uji multikolinearitas 

menggunakan metode  VIF (Variance Inflation Factor).  

 

 Unstandardized 

Residual 

N  38 

Normal Parameters
a,b

 

Mean 

Std. Deviation 

 

.0000000 

4.19111221 

Most Extreme 

Differences 
Absolute .067 

 
Positive 

Negative 

.067 

 

-.052 

Kolmogorov-Smirnov 

Z 
 .412 

Asymp. Sig. (2-tailed)  .996 
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                   Tabel 4.11 

               Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Variabel Collinearity Statistics Keterangan 

Tolerance VIF 

Work Family 

Conflict 

0,991 1,009 Non 

Multikolinearitas 

Kepuasan Kerja 0,991 1,009 Non 

Multikolinearitas 

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2016   

 

Berdasarkan tabel 4.9 diatas nilai tolerance > 0,1 dan VIF 

(Variance Inflation Factor) < 10, maka dapat disimpukan bahwa 

dalam model diatas tidak terjadi multikolinearitas.  

 

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas  

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain  

 

Tabel 4.12 

Hasil Analisis Uji Heterokedasitas 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

(Constant) 
5.460 3.188 

 
1.712 .096 

Work Family 

Conflict 
-.016 .080 -.034 -.200 .843 

Kepuasan 

Kerja 
-.024 .037 -.112 -.662 .513 

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2016   
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Berdasarkan tabel 4.10 diatas Work Family Conflict, kepuasan 

kerja, dan kinerja karyawan tidak terjadi heterokedasitas. Dapat dilihat dari 

variabel Work Family Conflict nilai signifikan berada pada 0,843. 

Kepuasan kerja nilai signifikan berada pada 0,513 artinya nilai signifikan 

> 0,05 sehingga tidak terjadi heterokedasitas. 

 

C. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis) 

1. Hasil Pengujian Hipotesis 1 

Untuk melihat pengaruh antar variabel dapat dilihat dari tabel dibawah ini: 

 

Tabel 4.13 

Ringkasan Hasil Uji Regresi Berganda 

 

Model R R Square Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

The Estimate 

1 ,499
a 

,249 ,228 4,806 

    Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2016   

 

Berdasarkan tabel 4.11, data diatas menunjukkan bahwa Adjusted 

R Square memliki nilai sebesar 0,228 atau 22,8%. Sehingga WFC dapat 

menjelaskan variasi dari variable kinerja sebesar 22,8%. 
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     Tabel 4.14 

  Hasil Uji Parsial 1 

   

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

standardized 

Coefficients 
T Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

(Constant) 33.901 3.451  9.823 .000 

Work 

Family 

Conflict 
.507 .147 .499 3.458 .001 

 

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2016   

 

Berdasarkan tabel 4.12 diatas, menunjukkan bahwa variabel Work 

Family Conflict diperoleh nilai signifikan pada 0,001 yang menunjukkan 

bahwa variabel Work Family Conflict berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan, sehingga hipotesis 1 diterima. 

2. Hasil Pengujian Hipotesis 2 

Untuk melihat pengaruh antar variabel dapat dilihat dari tabel dibawah ini: 

 

    Tabel 4.15 

Ringkasan Hasil Uji Regresi Berganda 

 

Model R R Square Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

The Estimate 

1 ,097
a 

,009 -,018 11,897 

    Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2016   

Berdasarkan tabel 4.13, data diatas menunjukkan bahwa Adjusted 

R Square memliki nilai sebesar -0,018 atau 1,8%. Sehingga Work Family 
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Conflict dapat menjelaskan variasi dari variable kepuasan kerja sebesar 

1,8%. 

  

      Tabel 4.16 

Hasil Uji Parsial 2 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

standardize

d 

Coefficients T Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

(Constant) 70.184 8.544  8.215 .000 

Work Family 

Conflict 
.211 .363 .097 .582 .564 

Dependent 

variabel : 

Kepuasan 

Kerja 

     

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2016   

Berdasarkan tabel 4.14 diatas, menunjukkan bahwa nilai signifikan 

untuk hubungan variabel Work Family Conflict terhadap kepuasan kerja 

adalah 0,564 atau (>0,05) artinya kedua variabel tersebut memiliki 

hubungan yang tidak signifikan, sehingga hipotesis 2 ditolak.  

3. Hasil Pengujian Hipotesis 3 

Untuk melihat pengaruh antar variabel dapat dilihat dari tabel dibawah ini: 

 

    Tabel 4.17 

Ringkasan Hasil Uji Regresi Berganda 

 

Model R R Square Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

The Estimate 

1 ,451
a 

,203 ,181 4,950 

    Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2016   
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Berdasarkan tabel 4.15, data diatas menunjukkan bahwa Adjusted 

R Square memliki nilai sebesar 0,181 atau 18,1%. Sehingga kepuasan 

kerja dapat menjelaskan variasi dari variable kinerja karyawan sebesar 

18,1%. 

     Tabel 4.18 

          Hasil Uji Parsial 3 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

standardized 

Coefficients 
T Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

(Constant) 29.823 5.241  5.691 .000 

Kepuasan 

Kerja  
.209 .069 .451 3.032 .004 

 

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2016   

 

Berdasarkan tabel 4.16 diatas, menunjukkan bahwa variabel 

kepuasan kerja diperoleh nilai signifikan pada 0,004 yang menunjukkan 

bahwa variabel kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan, 

sehingga hipotesis 3 diterima. 

 

 

Berdasarkan dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa : 

a. Work Family Conflict berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja karyawan, maka H𝟏 diterima. 

b. Work Family Conflict berpengaruh tidak signifikan terhadap 

kepuasan kerja, maka H𝟐 ditolak. 



88 
 

 

c. Kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

karyawan, maka H𝟑 diterima. 

 

4. Hasil Uji t 

 

Tabel 4.19 

Hasil Ringkasan Uji T 

 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

coefficients 
T Sig. 

 B Std. Error Beta   

(Constant) 

WFC 

Kepuasan 

Kerja  

 

20,657 

,467 

,189 

 

5,247 

,132 

,060 

 

 

,460 

,407 

 

3,937 

3,536 

3,126 

 

,000 

,001 

,004 

 

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2016   

 

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan kriteria: 

a. Bila nilai signifikansi < 0,05 artinya signifikan 

b. Bila nilai signifikansi > 0,05 artinya tidak signifikan 

 

Dari tabel 4.17 dapat dilihat hasil uji T sebagai berikut: 

1) Dari hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai signifikansi Work 

Family Conflict sebesar 0,001. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

variabel Work Family Conflict memiliki pengaruh terhadap kinerja 

karyawan. 
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2) Dari hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai signifikansi kepuasan 

kerja sebesar 0,004. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel 

kepuasan kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. 

 

 

5. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

 

     Tabel 4.20 

         Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

Model R R Square Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

The Estimate 

1 ,643
a 

,413 ,380 4,309 

a. Predictors: (constant), wfc,kk,k 

     Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2016   

 

Dari hasil perhitungan regresi linier berganda ditemukan hasil dari 

jumlah sampel 38 responden dengan nilai R square sebesar 0,413 atau 

41,3% menunjukkan bahwa 41,3% Kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh 

variabel Work Family Conflict dan Kepuasan Kerja.  

 

D. Pembahasan (Interpretasi)  

Tekanan yang timbul dalam bekerja dan dibawa ke rumah menjadi 

suatu konflik dalam dirinya sehingga menjadi faktor yang mempengaruhi 

kinerja seseorang saat bekerja. Akan tetapi, penelitian ini menemukan bahwa 

work family conflict tidak berpengaruh pada kinerja karyawan. Hasil 

pengujian pengaruh work family conflict terhadap kinerja karyawan (H1) 
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menunjukkan hasil yang positif dan signifikan. Hasil ini mendukung hasil  

penelitian Christine W.S., Megawati Oktorina, Indah Mula, (2010) yang 

menemukan bahwa konflik pekerjaan keluarga berpengaruh positif terhadap 

kinerja. Anisah Amelia, (2010) menyatakan bahwa karyawan tidak merasa 

bahwa tekanan yang terjadi di kantor mempengaruhi dirinya dalam 

melakukan aktivitas di rumah sehingga secara tidak langsung tidak 

mempengaruhi kinerjanya saat di kantor. Karyawan merasa bahwa tekanan 

yang timbul di kantor menjadi faktor tantangan bagi dirinya. Karyawan dapat 

membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga meskipun timbul tekanan dari 

pekerjaannya sehingga karyawan tetap dapat berkinerja dengan baik.  

Hasil pengujian pengaruh work family conflict terhadap kepuasan 

kerja (H2) menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh signifikan. Hasil ini 

mendukung hasil  penelitian Giovanny Anggasta Buhali & Meily Margaretha, 

(2013) yang menemukan bahwa variabel work family conflict tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja. Amiriel dkk., 

(2007) dalam Evy Siska Yuliana & Reny Yuniasanti, (2013) menjelaskan 

bahwa konflik pekerjaan-keluarga (work family conflict) merupakan salah 

satu faktor internal yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja seseorang. Hal 

ini terjadi karena ketika seorang wanita pekerja mengalami konflik antara 

keluarga dengan pekerjaannya maka akan berpengaruh terhadap kepuasan 

kerjanya, karyawan wanita dituntut bagaimana menyikapi konflik pekerjaan-

keluarga dengan pekerjaannya agar dapat merasa puas dengan pekerjaannya 

yang diemban tanpa meninggalkan pekerjaan lain yang menjadi tanggung 
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jawabnya. Ketika seorang wanita yang bekerja atau berkarir kemudian 

mengalami work family conflict maka karyawan wanita akan berusaha 

mengubah situasi yang dihadapinya atau secara fisik akan meninggalkan 

pekerjaan, misalnya saja tidak masuk kerja, datang terlambat atau keluar dari 

pekerjaan.  

Hasil pengujian pengaruh kepuasan kerja (H3) terhadap kinerja 

karyawan menunjukkan hasil yang berpengaruh  positif dan signifikan. Hasil 

ini mendukung hasil  penelitian Parwanto dan Wahyudin, (2011) dalam Ayu 

Desi Indrawati, (2013) yang menemukan bahwa faktor kepuasan kerja yang 

meliputi gaji, kepemimpinan, sikap rekan sekerja memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini menandakan semakin tinggi 

kepuasan kerja karyawan maka karyawan akan menunjukkan kinerja 

terbaiknya. Apabila perusahaan senantiasa melaksanakan sistem karir dan 

kompensasinya dengan baik, adanya hubungan yang baik antara rekan 

sekerja, sikap atasan yang selalu memotivasi, serta lingkungan kerja fisik 

yang kondusif akan membuat karyawan merasa aman dan nyaman bekerja. 

Dampaknya adalah, karyawan akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa kinerja karyawan tersebut tinggi. 

 


