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“Education is the passport to the future for tomorrow belongs to those who prepare 

for it today” 

-Malcolm X 

 

 “The key to success is to start before you are ready” 

-Marie Forleo 

 

“Work hard in silence. Let your success be your noise” 

-Frank Ocean 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to identify that the impcat of work family 

conflict and pay, through job satisfaction over employee performance in PT. Bank 

DBS Indonesia with the moderating role of perceived supervisor support between 

work family conflict and job satisfaction for this purpose data was collected from 

employee PT. Bank DBS Indonesia, Jakarta.  

The sampling analysis using Structural Equation Modeling (SEM) Result 

indicates that work family conflict is not significantly negatif correlated with job 

satisfaction, pay is strongly positive correlated with job satisfaction, and job 

satisfaction is strongly positive correlated with employee performance but 

surpriseingly perceived supervisor support is not playing the moderating role 

between work family conflict & job satisfaction. The finding of paper is helpful for 

Banking industry especially for financial technology company in order to design the 

HR policy which will reduce the work family conflict, increased job satisfaction & 

employee performance, also for future researcher in several topics. 

Keywords :  Work Family Conflict, Pay, Job Satisfaction, Employee 

Performance, Perceived Supervisor Support 

  

Pengaruh Work Famliy Conflict and Pay..., Lulu Tridhyanti Putri, Ma.-Ibs, 2018



xix 
 

ABSTRAK 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bahwa dampak work 

family conflict dan pay, melalui job satisfaction atas employee performance di PT. 

Bank DBS Indonesia dengan peran moderasi perceived supervisor support antara 

work family conflict dan job satisfaction dimana data penelitian ini diperoleh dari 

karyawan PT. Bank DBS Indonesia, Jakarta. 

 Analisis sampling penelitian ini menggunakan metode Structural Equation 

Modeling (SEM.) Hasil menunjukkan bahwa work family conflict tidak berkorelasi 

negatif dengan job satisfaction, pay positif berkorelasi dengan kepuasan kerja, dan 

kepuasan kerja sangat berkorelasi positif dengan kinerja karyawan, tetapi ternyata 

perceived supervisor support tidak memainkan peran moderasi antara work family 

conflict dengan job satisfaction. Penelitian ini sangat membantu industri perbankan 

terutama untuk perusahaan teknologi keuangan dalam rangka merancang kebijakan 

SDM yang akan mengurangi adanya work family conflict, meningkatkan job 

satisfaction & employee performance, juga untuk peneliti masa depan dalam topik 

masing-masing 

Kata Kunci:  Work Family Conflict, Pay, Job Satisfaction, Employee 

Performance, Perceived Supervisor Support 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Work Famliy Conflict and Pay..., Lulu Tridhyanti Putri, Ma.-Ibs, 2018



1 
 

  
Indonesia Banking School 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Pada era modernsiasi seperti sekarang ini, sumber daya manusia yang 

berkualitas dan profesional merupakan kunci utama dalam tumbuh kembangnya 

organisasi. Wulandari (2012) mengatakan bahwa keunggulan kompetitif perusahaan 

dibentuk melalui berbagai cara seperti menciptakan produk dengan desain yang unik, 

penggunan teknologi modern, desain organisasi, serta pengelolaan sumber daya 

secara efektif. Oleh  karena itu, sumber daya manusia perlu dikelola secara optimal 

sehingga kualitas dan kuantitas SDM yang ada di dalam organisasi benar – benar 

sesuai dengan kebutuhan dan bisa menjadi aset organisasi dalam memenangkan 

persaingan bisnis. 

 Organisasi melihat bahwa sumber daya manusia memiliki peran yang penting 

dan menentukan bagi keberhasilannya. Meskipun sumber daya non manusia, 

termasuk alam dan teknologi mutakhir memainkan peranan penting, tetapi tanpa 

dukungan sumber daya manusia yang berkualitas semuanya akan sia-sia. Kualitas 

yang ada dalam sumber daya manusia berpengaruh terhadap upaya organisasi untuk 

mencapai tujuannya.  

 Bekerja merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan manusia 

saat ini untuk memenuhi kebutuhan dasar serta emosi dan kebanyakan pekerja 
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menghabiskan waktu  rata-rata delapan jam sehari di tempat kerjanya (Harter, 

Schmidt & Hayes, 2002). Kondisi tersebut mengakibatkan sebagian besar waktu 

seorang pekerja lebih dihabiskan di tempat kerjanya. Adanya kualitas kehidupan kerja 

juga menumbuhkan keinginan para karyawan untuk tetap tinggal dan bertahan di 

dalam organisasi, hal itu juga dapat dinilai bahwa karyawan menunjukkan rasa 

puasnya terhadap perlakuan perusahaan terhadap dirinya (Arifin, 2012).   

 Selain itu, Sultana et al (2012) mendefinisikan employee performance sebagai 

pencapaian tugas-tugas tertentu diukur terhadap standar yang telah ditentukan atau 

diidentifikasi melalui akurasi, kelengkapan, biaya dan kecepatan. Employee 

performance dapat diwujudkan dalam peningkatan produksi, kemudahan dalam 

menggunakan teknologi baru , sehingga sangat memotivasi para pekerja. 

 Beberapa penelitian mengatakan bahwa kinerja karyawan dapat dipengaruhi 

oleh kepuasan kerja dari para karyawannya itu sendiri. Job satisfaction atau 

kepuasaan kerja yang sederhana didefenisikan sebagai sikap umum individu terhadap 

pekerjaannya. Ketertarikan para manajer terhadap kepuasan kerja cenderung berpusat 

pada dampaknya terhadap kinerja karyawan. Para peneliti telah menangkap 

ketertarikan tersebut, sehingga kita menemukan banyak penelitian yang dirancang 

untuk menilai dampak kepuasan kerja pada produktivitas karyawan, keabsenan, dan 

pengunduran diri (Robbins & Judge 2015). Wibowo& Sutanto (2013) mengatakan, 

setiap orang yang bekerja mengharapkan dapat memperoleh kepuasan dari tempat 

bekerjanya. Kepuasan kerja akan mempengaruhi produktivitas yang sangat 
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diharapkan oleh setiap organisasi sehingga setiap organisasi dapat memahami apa 

yang harus dilakukan untuk menciptakan kepuasan kerja karyawannya (Hamali, 

2016).  

 Adanya dukungan dari supervisor memberikan dampak positif bagi kepuasan 

kerja karyawan (Ahmed et al, 2012). Selain itu, dukungan supervisor mencerminkan 

sejauh mana atasan seseorang dipandang sebagai orang yang peduli dan mampu 

memberikan bantuan emosional dan instrumental pada saat dibutuhkan  (Wijaya et al, 

2016). Sejalan dengan hal tersebut Eisenberger et al (1988) dalam Casper et al (2011) 

berpendapat bahwa perceived supervisor support didefinisikan sebagai pandangan 

umum karyawan tentang sejauh mana atasan mereka menghargai kontribusi mereka 

dan peduli akan kesejahteraan mereka. Sudin et al (2011) mengatakan bahwa 

supervisor adalah orang-orang dalam suatu organisasi yang memahami dan mampu 

mengatasi masalah yang terkait dengan pekerjaan para karyawan.  

 Work family conflict telah meracuni populasi global karena tuntutan kerja 

yang meningkat dan ketidakmampuan untuk mengelola tuntutan tersebut dengan 

tanggung jawab pribadi di rumah, yang akhirnya mengarah ke peningkatan tingkat 

stres dan konflik (Fiksenbaum, 2014). Hal tersebut terjadi ketika tuntutan satu 

dimensi (pekerjaan atau keluarga) bertentangan dengan tuntutan dimensi lain 

(pekerjaan atau keluarga) (Ismail& Gali, 2016). 

  Dalam penelitian Salleh & Memon (2015), Gaji  sering  dianggap  sebagai  

pendekatan  sukses   untuk  mendukung   perilaku  karyawan   sehingga   organisasi  
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sekarang   ini  fokus  memastikan bahwa para karyawan yang mereka miliki puas 

dengan gaji yang mereka berikan. 

 R. Andi Kartiko Utomo mengatakan bahwa Laporan World Economic Forum 

(2015) memprediksi Indonesia akan menjadi salah satu pasar digital terbesar di Asia 

Tenggara pada tahun 2020 mendatang. Hal ini mempertegas peluang keuangan 

digital, diperkuat dengan kenyataan baru sekitar 36 persen orang dewasa di Indonesia 

yang memiliki rekening di bank atau hanya sekitar 120 juta orang yang masuk dalam 

kategori unbanked (www.fintech.id/idea).  Berdasarkan pemberitaan tersebut PT 

Bank DBS Indonesia dalam strategi persaingan digital terus meningkatkan kinerja 

bisnisnya agar dapat bersaing ditengah serbuan fintech dan persaingan layanan 

perbankan dengan terus menggenjot layanan digital banking milik DBS yakni 

digibank yang dikatakan oleh Chief Innovation Officer of DBS bank Niel Cross. Niel 

menjelaskan dengan jumlah karyawan DBS di seluruh dunia yang mencapai 22.000 

orang, DBS berusaha untuk menanamkan mindset inovatif kepada para karyawannya. 

PT Bank DBS Indonesia membidik peningkatkan nasabah hingga 3,5 juta melalui 

layanan digital banking terbarunya, yaitu digibank. Peluncuran aplikasi menyerupai 

layanan bank konvensional yang digunakan melalui smartphone juga ditargetkan 

dapat mendongkrak dana pihak ketiga. Peluncuran digibank di Indonesia ini juga 

dimaksudkan untuk menyasar calon nasabah pada segmen milenial atau masyarakat 

yang setiap harinya erat dengan perangkat teknologi informasi 

(www.infobanknews.com).  
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 Pemilihan objek penelitian ini dilakukan pada karyawan PT. Bank DBS 

Indonesia, dimana PT. DBS Bank Indonesia sendiri memiliki sub-bisnis yaitu 

digibank by DBS yang merupakan salah satu financial technology yang bergerak 

dalam bidang jasa keuangan sebagai salah satu Digital Banking terkemuka di 

Indonesia (www.dbs.com/digibank). Keunggulan digibank by DBS salah satunya 

adalah nasabah dapat membuat rekening tanpa harus mengunjungi kantor cabang 

seperti bank konvensional pada umumnya. Selain itu, digibank by DBS juga telah 

melakukan peningkatan fitur-fitur pelayanan agar dapat bersaing di persaingan digital 

saat ini dengan melakukan retraining kepada seluruh karyawan digibank agar 

meningkatkan performance karyawan dalam bekerja, yang dimaksudkan untuk 

memahami lebih jauh visi dan misi perusahaan, bagaimana cara bekerja dan 

memenuhi target yang diberikan, serta untuk kepentingan sosial seperti menjalin 

kedekatan antar pegawai atau dengan atasan sehingga karyawan memiliki inovasi-

inovasi yang berguna bagi perusahaan dan dapat bersaing di era persaingan digital 

saat ini. 

 Bank DBS saat ini telah mengakuisisi bank ANZ dan memberikan dampak 

langsung yang terjadi untuk digibank dari adanya akuisisi tersebut, yaitu 

berpindahnya nasabah ANZ yang terhubung dalam aplikasi mobile banking berpindah 

platform ke digibank. Hal tersebut membuat pihak DBS dan digibank harus 

mempersiapkan sinkronisasi dan mempersiapkan proses integrasi data nasabah ANZ 

yang kini menjadi nasabah digibank. Maka dari itu perusahaan memerlukan effort 
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lebih dari kinerja para karyawannya untuk lebih menyempurnakan semua hal sejalan 

dengan tujuan perusahaan.  

 Effort lebih dari kinerja para karyawan membuat para karyawan sering 

menghabiskan waktu lebih banyak di tempat kerja dibandingkan dengan waktu 

dirumah. Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada beberapa 

karywan PT. Bank DBS Indonesia kantor pusat DBS Bank Tower, Jakarta yang di 

dapat dari beberapa divisi yang berbeda mengatakan bahwa lebih banyaknya waktu di 

tempat kerja atau waktu lembur seringkali menimbulkan beberapa konflik, salah 

satunya yaitu work family conflict yang dialami oleh para pekerja. Konflik yang 

didapat karyawan terkadang menimbulkan tingkah laku yang berbeda atau perilaku 

tidak seperti biasanya, hal tersebut membuat supervisor terkadang merasakan tingkah 

laku yang berbeda dari karyawan dan memberikan support yang dapat mempengaruhi 

tingkah laku  karyawannya. Karyawan memberikan effort lebih serta konflik yang 

didapat, juga sebanding dengan gaji yang diberikan oleh perusahaan yang tentunya 

sangat berdampak terhadap kepuasan kerja serta kinerja dari para karyawan PT. Bank 

DBS Indonesia itu sendiri. 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai Pengaruh Work Family Conflict, Pay terhadap Employee 

Performance melalui Job Satisfaction dengan Perceved Supervisor Support 

sebagai variabel moderasi (Studi Pada Karyawan PT. Bank DBS Indonesia 

Kantor Pusat DBS Bank Tower, Jakarta). 
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1.2  Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini berfokus kepada Sumber Daya Manusia di PT. Bank DBS 

Indonesia kantor pusat DBS Bank Tower, Jakarta karena dengan adanya sumber daya 

manusia yang handal dan berkompetensi suatu bisnis dari organisasi dapat terus 

tumbuh dan memperluas jaringannya sehingga tanpa adanya sumber daya manusia 

yang berkualitas organisasi tidak akan mampu berjalan dengan maksimal. Metode 

penelitian ini bersifat kuantitatif, serta pengambilan data yang akan dilakukan melalui 

kuisioner. Penelitian ini dapat dilakukan dengan tepat dan dapat menuju sasaran yang 

sesuai dengan perumusan masalah, maka penulis melakukan pembatasan dalam 

penelitian yang akan dilakukan, yaitu:  

1. Objek penelitian ini dikhususkan bagi karyawan PT. Bank DBS Indonesia kantor 

pusat DBS Bank Tower, Jakarta, penelitian ini akan mengukur Employee 

perfomance yang ditinjau dari tingkat Job Satisfaction,Pay,Work Family Conflict, 

serta peranPerceived Supervisor Support selama karyawan bekerja.  

2. Responden pada penelitian ini merupakan karyawan yang telah bekerja di PT. 

Bank DBS Indonesia kantor pusat DBS Bank Tower, Jakarta yang telah melalui 

masa percobaan. 

 Variabel independen yang ada dalam penelitian ini adalah work family conflict 

dan pay. Kedua variabel tersebut dipilih menjadi variabel independen karena dapat 

memberi dampak yang nyata kepada variabel dependen. Sementara itu variabel 
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dependen yang terkait dengan variabel independen sebelumnya adalah job 

satisfaction, dan employee performance. 

 

1.3 Identifikasi Masalah 

 Fenomena tentang pasar digital yang ada di Indonesia membuat PT Bank 

DBS Indonesia mendorong layanan digital banking milik DBS yakni digibank by 

DBS yang terus melakukan inovasi dibidang tenknologi dengan melakukan 

retraining kepada seluruh karyawannya. digibank juga melakukan peningkatan fitur-

fitur layanan agar dapat bersaing di persaingan digital dengan malukan retraining 

agar meningkatkan performance dari para karyawan dalam melakukan pekerjaannya 

sehingga terciptanya inovasi-inovasi yang dibutuhkan perusahaan. Berdasarkan hasil 

wawancara yang dilakukan terhadap beberapa karyawan tetap digibank by DBS di 

beberapa divisi yang berbeda, untuk dapat terus bersaing di era digital ini perusahaan 

memerlukan effort lebih dari para karyawannya yang mengharuskan karyawan untuk 

lembur dan memiliki waktu yang sedikit untuk berada dirumah. Hal tersebut 

menimbulkan adanya permasalahan seperti work family conflcit, pay, job satisfaction, 

employee performance serta peran perceived supervisor support yang akan diteliti 

oleh penulis. 
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1.4 Perumusan Masalah  

 Employee perfomance merupakan hasil kerja karyawan selama menjalani 

pekerjaan di suatu perusahaan. Employee Perfomance dapat memberikan hasil yang 

positif maupun yang negatif, sehingga ada faktor yang menyebabkan employee 

perfomance memberikan hasil yang positif seperti job satisfaction, pay, work family 

conflictdan peran dari perceived supervisor support. Berdasarkan uraian diatas, maka 

peneliti menetapkan rumusan permasalahan sebagai berikut untuk menjawab 

fenomena tersebut  

1. Apakah work family conflict berpengaruh negatif terhadap job satisfaction pada 

karyawan PT. Bank DBS Indonesia kantor pusat DBS Bank Tower, Jakarta?  

2. Apakah perceived supervisor support me-moderasi work family conflict erhadap 

job satisfaction karyawan PT. Bank DBS Indonesia kantor pusat DBS Bank 

Tower, Jakarta?  

3. Apakah pay berpengaruh positif terhadap job satisfaction pada karyawan PT. 

Bank DBS Indonesia kantor pusat DBS Bank Tower, Jakarta?  

4. Apakah job satisfaction berpengaruh terhadap employee performance pada 

karyawan PT. Bank DBS Indonesia kantor pusat DBS Bank Tower, Jakarta?  

 

1.5 Pembatasan Masalah 

 Penelitian in dibatasi oleh beberapa hal, antara lain: 
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1. Work Family Conflict yang di teliti dibatasi dengan konflik yang timbul antara 

dua peran di pekerjaan dan keluarga. 

2. Variabel Pay yang dimaksud penulis berupa gaji yang di terima oleh karyawan. 

3. Job Satisfaction yang diteliti penulis membahasa Job Satisfaction secara umum, 

baik berupa kenyamanan, perasaan bahagia, dan ha-hal yang dirasakan oleh 

karyawan. 

4. Variabel Perceived Supervisor Support yang diteliti oleh penulis merupakan 

variabel moderasi antara variabel Work Family Conflict dengan variabel Job 

Satisfaction. 

5. Karyawan yang menjadi objek penelitian oleh penulis adalah karyawan PT. Bank 

DBS Indonesia kantor pusat DBS Bank Tower, Jakarta. 

 

1.6 Tujuan penelitian  

 Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut maka penulis memiliki maksud 

dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Work Family Conflictterhadap Job 

Satisfaction pada karyawan PT. Bank DBS Indonesia kantor pusat DBS Bank 

Tower, Jakarta. 

2. Mengetahui dan menganalisis peran Perceived Supervisor Support terhadap Work 

Family Conflict dengan Job Satisfaction pada karyawan PT. Bank DBS Indonesia 

kantor pusat DBS Bank Tower, Jakarta. 
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3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Pay terhadap Job Satisfaction pada 

karyawan PT. Bank DBS Indonesia kantor pusat DBS Bank Tower, Jakarta. 

4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Job Satisfactionterhadap Employee 

Performance pada karyawan PT. Bank DBS Indonesia kantor pusat DBS Bank 

Tower, Jakarta. 

 

1.7 Manfaat Penelitian  

 Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan bisa dapat bermanfaat dan 

berguna bagi akademisi, peneliti, dan perusahaan.  

A. Bagi Akademisi  

1. Sebagai bahan wacana untuk menambah pengetahuan, pengertian, 

pemahaman, hubungan antara pengaruh Work Family Conflict dan Pay, 

melalui Job Satisfactionterhadap Employee Perfomance serta peran Perceived 

Supervisor Support. 

2. Memberikan gambaran seberapa besar pengaruh Work Family Conflict dan 

Pay, melalui Job Satisfaction terhadap Employee Perfomance serta peran 

Perceived Supervisor Support. 

 

B. Bagi Peneliti 

1. Menambah pengetahuan mengenai keilmuan di sumber daya manusia 

terutama di bidang Work Family Conflict dan Pay, melalui Job Satisfaction 
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terhadap Employee Perfomance serta peran Perceived Supervisor Support, 

serta meningkatkan kemampuan dalam penulisan karya ilmiah.  

2. Memberikan pemahaman teoritis seperti apa yang sudah dipelajari selama 

proses penelitian, agar dapat diterapkan sejalan dengan kegiatan praktisnya.  

C. Bagi Perusahaan  

1. Mengetahui pengaruh variabel Work Family Conflict dan pay, melalui Job 

Satisfaction terhadap Employee Perfomance serta peran Perceived Supervisor 

Support sebagai variabel moderasi. 

2. Penelitian ini dapat membantu pihak PT. Bank DBS Indonesia untuk 

meningkatkan Employee Performancemelalui Job Satisfaction, Pay, adanya 

Work Family Conflict serta peran Perceived Supervisor Support. 

 Penelitian ini diharapkan dapat mampu memberikan gambaran dan membantu 

bagian manajemen sumber daya manusia di perusahaan dalam memahami dan 

mengetahui tingkat kinerja karyawannya. 

 

1.8 Sistematika Penulisan Skripsi  

 Sistematika penulisan merupakan tata urutan penelitian ini dan dimaksudkan 

agar mempermudah dalam penyusunan penelitian 

BAB I PENDAHULUAN  
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 Bab ini menguraikan latar belakang yang diangkat dari variabel-variabel 

penelitian dan fenomena yang sedang terjadi, ruang lingkup penelitian, rumusan 

permaasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian.  

 

BAB II LANDASAN TEORI  

 Bab ini menguraikan teori dasar pencetus penelitian yang berisi teori 

Manajemen SDM dan teori-teori dari variabel yang dijadikan dalam penelitian, 

kerangka berpikir, dan pembentukan model dari hipotesis.  

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

 Bab ini menguraikan tentang objek, desain dan jenis penelitian, metode 

pengumpulan data, serta metode analisis data.  

 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

 Bab ini menguraikan gambaran umum objek penelitian, pembahasan hasil  

penelitian, dan mengembangkan dari hasil pengujian yang dikaitkan dengan teori  

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

 Bab ini menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis penelitian 

pada bab sebelumnya dan saran yang diberikan bagi peneliti terhadap praktik yang 

ada. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Dalam buku Noe et al (2014) dikatakan bahwa manajemen sumber daya 

manusia terdapat praktik yang dapat mendukung strategi bisnis / organisasi yaitu 

menganalisis pekerjaan, merancang pekerjaan, menentukan berapa banyak karyawan 

dengan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperlukan. Selain itu pengertian 

manajemen sumber daya manusia menurut Hasibuan (2014) adalah “ilmu dan seni 

mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu 

terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat”. Sedangkan menurut 

Rivai (2009) “Manajemen SDM merupakan salah satu bidang dari manajemen umum 

yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 

pengendalian”. Selain itu, Iswanto (2014) menambahkan bahwa Manajaemen Sumber 

Daya Manusia disebut juga pengembangan sumber daya manusia, implementasi, dan 

perekrutan (termasuk seleksi), pelatihan dan pengembangan karir karyawan, serta 

melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional suatu organisasi. 
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2.1.1.1 Peranan Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Sebagai suatu jenis sumber daya, sumber daya manusia berarti karyawan 

organisasi, yang dijelaskan dalam bentuk pelatihan, pengalaman, penilaian, 

kecerdasan, hubungan, dan pandangan mereka dengan karakteristik karyawan dapat 

memberikan nilai ekonomi bagi perusahaan (Noe et al, 2017).  Selain itu dalam 

bukunya Hasibuan (2014) mengatakan bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia 

mengatur dan menetapkan program kepegawaian yang mencakup masalah-masalah 

sebagai berikut: 

1. Menetapkan jumlah, kualitas, dan pendapatan tenaga kerja yang efektif sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job description, job specification, 

dan job evaluation. 

2. Menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan berdasarkan asas 

“the raight man in the raight place and the right man in the right job”. 

3. Menetapakan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan 

pemberhentian. 

4. Meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa yang 

akan datang. 

5. Memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan 

perusahaan pada khususnya. 

6. Memonitor dengan cermat undang-undang perburuhan dan kebijaksanaan 

pemberian balas jasa perusahaan-perusahaan sejenis. 
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7. Memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh. 

8. Melaksanakan pendidikan, latihan, dan penilaian prestasi karyawan. 

9. Mengatur pensiun, pemberhentian dan pesangonnya 

2.1.2 Employee Performance 

 Penelitian Thamrin (2012) mendefinisikan kinerja sebagai hasil dari upaya 

seseorang yang dicapai oleh kehadiran usaha, kemampuan dan presepsi tugas. Selain 

itu, menurut Murty &Hudiwinarsih (2012) kinerja merupakan suatu konstruksi 

multidimensi yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya. 

 Sultana et al (2012) menjelaskan bahwa kinerja karyawan sebagai pencapaian 

tugas-tugas tertentu yang diukur terhadap apa yang telah ditentukan atau dapat di 

identifikasikan oleh standar akurasi yang telah ditetapkan, kelengkapan, biaya dan 

kecepatan. Selain itu dalam penelitianSetiawan & Dewi (2014) Kinerja karyawan 

merupakan salah satu faktor yang penting bagi suatu organisasi karena kemajuan 

organisasi atau perusahaan tergantung dari sumber daya manusia yang dimiliki, maka 

dari itu jika kinerja meningkat maka keberhasilan mencapai tujuan perusahaan 

semakin terbuka lebar, tetapi apabila kinerja menurun maka bisa mengakibatkan 

kemunduran bagi perusahaan dan perusahaan tidak dapat mempertahankan usahanya. 

Pawirosumarto (2017) menambahkan bahwa penilaian kinerja yang obyektif akan 

memberikan umpan balik yang tepat terhadap perubahan perilaku terhadap 

peningkatan produktivitas dan kinerja yang diharapkan.  
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 Kinerja karyawan dapat diwujudkan dalam peningkatan produksi, kemudahan 

dalam menggunakan teknologi baru, dan pekerja yang memiliki motivasi yang tinggi. 

Dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah kemampuan karyawan dalam mencapai 

kerja yang dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu kinerja sangat penting untuk 

mencapai tujuan dan akan mendorong seseorang untuk lebih baik lagi dalam 

pencapaian tujuan. 

 

2.1.2.1 Pengukuran Kinerja 

 Menurut Sudaryono (2014), Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan 

memperhatikan faktor – faktor prestasi yaitu:  

1. Mutu kerja (ketepatan, keterampilan, ketelitian, kerapihan).  

2. Kuantitas kerja (keluasan tugas, kecepatan menyeleksaikan tugas).  

3. Ketangguhan (mengikuti perintah, keselamatan, inisiatif, ketepatan waktu, 

kehadiran).  

4. Sikap (terhadap perubahan, kerjasama).  

 Indikator yang ada di dalam variabel employee performance menurut Janssen 

& Yperen (2004) antara lain adalah: 

1. Saya mengerjakan tugas kantor sesuai dengan job description yang saya miliki. 

2. Saya melakukan pekerjaan sesuai dengan standar kinerja perusahaan. 

3. Saya bertanggung jawab atas pekerjaan yang saya lakukan. 

4. Saya tidak pernah mengabaikan pekerjaan yang saya miliki 
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2.1.3 Job Satisfaction 

 Penelitian Robbins & Judge (2015), mengatakan kepuasan kerja yang 

sederhana didefinisikan sebagai sikap umum individu terhadap pekerjaannya. 

Ketertarikan para manajer terhadap kepuasan kerja cenderung berpusat pada 

dampaknya terhadap kinerja karyawan. Para peneliti telah menangkap ketertarikan 

tersebut, sehingga kita menemukan banyak penelitian yang dirancang untuk menilai 

dampak kepuasan kerja pada produktivitas karyawan, keabsenan, dan pengunduran 

diri. Dalam penelitian Oshagbemi (2003) menyatakan bahwa kepuasan kerja 

merupakan reaksi afektif terhadap pekerjaan yang dihasilkan dari hasil perbandingan 

atau aktual dengan hasil yang diinginkan (Yamoah, 2014). 

 Dalam penelitian Suparyadi (2016), mengatakan bahwa kepuasan kerja 

merupakan suatu refleksi dari kinerja cipta, rasa, dan karsa yang dimiliki oleh 

individu. Karena adanya kebutuhan individu yang perlu dipenuhi maka ia akan 

melakukan berbagai upaya dengan mengerahkan pikiran, tenaga, waktu, dan 

memungkinkan untuk harus mengambil resiko yang dapat terjadi dalam 

melaksanakan pekerjaannya. Hal tersebut juga juga diperkuat dengan pernyataan 

Rainey (2003) yang mengatakan bahwa kepuasan kerja merupakan suatu perasaan 

emosional positif yang dihasilkan atas evaluasi serta pengalaman dan pekerjaan 

sesorang yang di kutip oleh (Liu & Tang, 2011). 
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 Teori kepuasan kerja lainnya menurut Hasibuan (2014) yaitu sikap emosional 

yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini di cerminkan oleh moral 

kerja, kedispilinan, dan prestasi kerja, selain itu  kepuasan kerja dalam pekerjaan 

adalah kepuasan kerja yang dinikmati dalam proses pekerjaan memperoleh pujian 

hasil kerja, penempatan, perlakuan, peralatan, dan suasana lingkungan yang baik 

karena karyawan yang lebih suka menikmati kepuasan kerja dalam pekerjaan akan 

lebih mengutamakan pekerjaannya dari pada balas jasa walaupun balas jasa itu 

penting. Kepuasan kerja juga  merupakan penentu utama penliaian lingkungan kerja 

(Sharma & Singh 2016) dan umumnya  memiliki efek positif pada kinerja karyawan 

(Al Jenaibi, 2010). 

 

2.1.3.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja 

 Penelitian Hamali (2016) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan 

kerja, antara lain adalah: 

1. Faktor Psikologis, yaitu faktor yang berhubungan dengan kejiwaan karyawan, 

meliputi minat,ketentraman dalam kerja, sikap terhadap kerja, motivasi, bakat, 

dan keterampilan 

2. Faktor sosial, yaitu faktor yang berhubungan dengan interaksi sosial antar 

karyawan maupun dengan atasan. 

3. Faktor fisik, yaitu faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik karyawan, 

meliputi jenis pekerjaan, pengaturan waktu dan istirahat, perlengkapan kerja, 
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keadaan ruangan, suhu, penerangan, pertukaran Negara, kondisi kesehatan 

karyawan, umur, dan sebagainya.  

4. Faktor finansial, yaitu faktor yang berhubungan dengan jaminan serta 

kesejahteraan karyawan, meliputi sistem dan besarnya gaji, jaminan sosial, 

bermacam tunjangan, pemberian fasilitas kerja, dan promosi. (Sutrisno, 2010)  

 Indikator yang ada di dalam job satisfaction menurut Saleem & Mahmood 

(2010) antara lain adalah: 

1. Saya puas dengan pekerjaan saya saat ini. 

2. Saya selalu bersemangat dalam mengerjakan pekerjaan saya. 

3. Saya puas dengan pengakuan yang saya dapatkan untuk pekerjaan yang saya 

lakukan dengan baik. 

4. Saya menemukan kenyamanan pada pekerjaan saya. 

 

2.1.4 Pay  

 Mulyadi (2010) dalam penelitiannya mengatakan bahwa  gaji merupakan 

suatu pembayaran atas jasa yang di lakukan pegawai atau karyawan di dalam 

pekerjaannya dan biasanya dibayarkan tepat setiap bulan (Kelatow et al., 2016). 

Selain itu, gaji merupakan hal yang penting bagi setiap pegawai yang bekerja dalam 

suatu perusahaan, dikarenakan dengan gaji yang diperoleh seseorang dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya (Krisna et al., 2015).  Sedangkan menurut Darendehe (2013), 

menegaskan bahwa gaji merupakan komponen penghasilan utama yang langsung 
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berkaitan dengan jabatan atau direct compensation dan dalam penentuan berat 

ingannya tugas jabatan dilingkup perusahaan memerlukan kajian mendalam melalui 

kegiatan penilaian jabatan. Dalam penelitian Salleh & Memon (2015), gaji  sering  

dianggap  sebagai  pendekatan  sukses   untuk  memotivasi   perilaku  karyawan   

sehingga   organisasi  sekarang   ini  fokus  memastikan bahwa para karyawan yang 

mereka punya puas dengan gaji yang mereka serahkan. Dalam penelitian Krisna et al 

(2015) mengatakan bahwaperusahaan yang tergolong modern pada saat ini banyak 

mengaitkan gaji dengan kinerja, hal tersebut di pertegas menurut anonim dalam 

Hariandja yang di kutip oleh Krisna et al (2015) bahwa gaji merupakan salah satu 

unsur yang penting yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan, sebab gaji adalah 

alat untuk memenuhi berbagai kebutuhan pergawai, sehingga dengan gaji yang 

diberikan pegawai akan termotivasi untuk bekerja lebih giat. 

 

2.1.4.1 Tujuan Penggajian 

 Hasibuan (2014) dalam bukunya terdapat beberapa tujuan diberikan gaji 

antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Ikatan kerja sama 

Dengan pemberian gaji terjalinlah kerja sama formal antara pemilik atau 

pengusaha dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-tugas nya 

dengan baik, sedangkan pengusaha wajib membayar kompensasi sesuai dengan 

perjanjian yang telah disepakati. 
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2. Kepuasan kerja 

Dengan gaji, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, sosial 

dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya. 

3. Pengadaan efektif 

Jika program gaji ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang qualified 

untuk perusahaan akan lebih mudah. 

4. Motivasi 

Jika gaji yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah memotivasi 

bawahannya. 

5. Stabilitas karyawan 

Dengan program gaji atas prinsip adil dan layak serta eksternal konsistensi yang 

kompetitif maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena turn over relatif kecil. 

6. Disiplin 

Dengan pemberian gaji yang cukup besar maka disiplin karyawan semakin baik. 

Mereka menyadari dan mentaati peraturan-peraturan yang berlaku. 

7. Pengaruh serikat buruh  

Dengan program gaji yang baik pengaruh serikat buruh dapat dihindari dan 

karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya. 

8. Pengaruh asosiasi usaha sejenis atau kadin  
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Dengan prgram gaji atas prinsip adil dan layak serta eksternal konsistensi yang 

kompetitif maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena turn over relatif kecil 

dan perpindahan ke perusahaan sejenis dapat dihindarkan 

9. Pengaruh pemerintah 

Jika program gaji sesuai dengan undang-undang perburuhan (seperti batas upah 

minimum) maka intervensi pemerintah dapat dihindarkan. 

 Indikator yang ada dalam variabel Pay menurut Wang et al (2010) adalah 

sebagai berikut: 

1. Saya mendapatkan gaji yang tinggi. 

2. Gaji yang saya dapat sesuai dengan kemampuan saya. 

3. Saya setuju dengan kriteria dalam kenaikan gaji yang ada pada perusahaan. 

4. Saya setuju dengan tarif gaji untuk posisi lain di tempat kerja saya. 

 

2.1.5 Work-Family Conflict 

 Konflik secara umum adalah bertemunya dua kepentingan yang berbeda 

dalam waktu yang bersamaan dan dapat menimbulkan efek yang negatif 

(Wirakristama & Suharnomo, 2011). Work-Family Conflict atau juga sering disebut 

dengan konflik peran ganda dimana seseorang karyawan atau individu memiliki dua 

peran didalam kehidupannya, peran tersebut adalah peran sebagai bagian dari 

keluarga (istri, suami, anak) dan peran sebagai karyawan di dalam suatu perusahaan, 

yang terkadang kedua peran tersebut menimbulkan tekanan – tekanan baik tekanan 
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pekerjaan maupun tekanan keluarga yang timbul secara bersamaan. Greenhaus and 

Beutell (1985) dalam Rathi & Bartah (2013) mendefinisikan work family conflict 

sebagai"bentuk konflik antar-peran di mana tekanan peran dari domain kerja dan 

keluarga saling bertentangan dalam beberapa hal. Artinya, partisipasi dalam 

pekerjaan menjadi lebih sulit karena keutamaan partisipasi dalam peran keluarga. Hal 

ini menjelaskan terjadinya benturan antara tanggung jawab pekerjaan di rumah atau 

kehidupan rumah tangga (Ruswanti dan Jacobus, 2013). Work family conflict 

dikonseptualisasikan berfungsi dalam dua arah yaitu  dimana tekanan kerja dapat 

mengganggu keluarga dan berkontribusi pada work family conflict, dan tekanan 

keluarga juga dapat menggangu pekerjaan dan berkontribusi pada family work 

conflict (Kalliath, 2013). 

 Howard (2008) juga mengemukakan bahwa work family conflict terjadi ketika 

ada ketidaksesuaian antara peran yang satu dengan peran lainnya (inter-role conflict) 

dimana terdapat tekanan yang berbeda antara peran di keluarga dan di pekerjaan 

(Susanti & Kurniawan, 2017). Selain itu Karatepe (2012) mengatakan bahwa work 

family conflict mengacu pada "suatu bentuk konflik antar peran di mana tuntutan 

umum, waktu yang dikhususkan, dan ketegangan yang diciptakan oleh pekerjaan 

mengganggu tanggung jawab terkait dengan keluarga. Ahmed et al (2012) 

menambahkan bahwa ketika karyawan secara konsisten menghadapi work family 

conlflict maka emosi karyawan tersebut akan bergejolak dan faktor-faktor tersebut 

mengarah kepada efek niat kerja karyawan serta kinerja kerja karyawan tersebut.  
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2.1.5.1 Jenis Work- Family Conflict 

 Terdapat tiga tipe utama dari work family conflict menurut Greenhaus & 

Beutell (1985) yang dikutip olehWulandari(2012), yaitu : 

1. Konflik disebabkan oleh waktu (Time Based Conflict) 

Time based conflict terjadi ketika seseorang menggunakan waktu untuk 

menjalankan satu peran, waktu yang dihabiskan dalam satu peran mengakibatkan 

seseorang memenuhi tugas di perannya yang lain.Dalam time based conflict dapat 

terjadi dalam dua bentuk, yang pertama yaitu tuntutan waktu pada satu peran 

membuat seseorang tidak dapat memenuhi tuntutan peran yang lain, yang kedua 

adanya konflik waktu yang membuat seseorang tidak mampu untuk berkonsentrasi  

pada satu peran meskipun ia sudah berusaha memenuhi tuntutan peran lainnya. 

2.  Konflik disebabkan ketegangan (Strain Based Conflict) 

Strain Based Conflict adalah suatu konflik yang terjadi ketika ketegangan atau 

kelelahan pada satu peran akan mempengaruhi peran lainnya, hal ini terjadi ketika 

ketegangan dari satu peran bersamaan dengan pemenuhan tanggung jawab diperan 

lain. 

3.  Konflik disebabkan oleh perilaku(Behavior-Based Conflict) 

 Behavior-Based Conflict yaitu suatu konflik yangterjadi dimana pola-pola 

perilakudalam satu peran tidak sesuai denganpola-pola pada peran lainnya,disebabkan 
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perilaku pada satu peranyang mungkin tidak dapatdibandingkan dengan harapan 

bagiperan lainnya. 

 Indikator yang ada dalam variabel Work-Family Conflict menurut Netemeyer 

et al. (1996) dalam Moen et al. (2015) adalah: 

1. Tuntutan pekerjaan saya menggangu waktu keluarga dan waktu pribadi saya. 

2. Jumlah waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan membuat saya sulit memenuhi 

tanggung jawab pribadi saya. 

3. Dengan semua tuntutan pekerjaan saya, terkadang saya harus pulang dengan 

keadaan tertekan dan sulit untuk melakukan hal yang saya sukai. 

4. Saya sering berdebat dengan pasangan atau keluarga saya tentang pekerjaan saya 

5. Saya dapat mengimbangi masalah pekerjaan dan kehidupan keluarga saya. 

 

2.1.6 Perceived Supervisor Support 

 Penelitian Eisenberger et al (1988) dalam Casper et al (2011) berpendapat 

bahwa perceived supervisor support didefinisikan sebagai pandangan umum 

karyawan tentang sejauh mana atasan mereka menghargai kontribusi mereka dan 

peduli akan kesejahteraan mereka. Sejalan dengan itu Kuvaas & Dysvik (2010) 

mengatakan bahwa perceived supervisor support  mengacu pada pandangan 

karyawan mengenai sejauh mana manajer lini menilai kontribusi mereka dan peduli 

tentang kesejahteraan mereka.Gok et al (2014) dalam penelitiannya juga mengatakan 

bahwa perceived supervisor support didefinisikan sebagai tingkat dimana seorang 
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bawahan merasa bahwa di dukung dan dihormati oleh atasannya, hal tersebut juga 

mengacu pada kesediaan supervisor untuk membantu bawahannya. Dalam penelitian 

Gagnon & Michael (2004) juga menjelaskan perceived supervisor support  sebagai 

“sejauh mana seorang karyawan merasa didukung oleh atasan mereka” (Hsu, 2011). 

Kossek et al (2011) menyatakan bahwa supervisor support  pada umumnya 

melibatkan pandangan umum yang menjadi perhatian atasan (dukungan emosional) 

atau bantuan nyata (dukungan instrumental) yang dimaksudkan untuk meningkatkan 

kesejahteraan bawahan. Selain itu Nisula (2013) menyatakan bahwa supportive 

supervision menyangkut emosi dan kebutuhan karyawan, dan di dasarkan pada 

kepercayaan dan interaksi yang berkualitas antara atasan dan karyawan. Sejalan 

dengan penelitian Nisula ,dalam jurnal Beutell (2010), dikatakan bahwa kesamaan 

antara supervisor dan karyawan dapat meningkatkan rasa kepedulian yang dapat di 

rasakan oleh karyawan. Supervisor yang dianggap mendukung ternyata efektif dalam 

mengelola emosi bawahan, mengelola emosi bawahan merupakan komponen penting 

dalam mengelola komitmen organisasi (Dawley, 2008). 

 Indikator yang ada dalam variabel Perceived Supervisor Support menurut 

Anderson et al (2002) dalam Karatepe (2009) adalah sebagai berikut: 

1. Supervisor  saya sangat membatu saat saya memiliki masalah kerja. 

2. Supervisor saya adil dan tidak menunjukkan sikap pilih kasih dalam menanggapi 

kebutuhan pribadi karyawan atau kebutuhan keluarga karyawan. 

Pengaruh Work Famliy Conflict and Pay..., Lulu Tridhyanti Putri, Ma.-Ibs, 2018



29 
 

  
Indonesia Banking School 

 

3. Supervisor saya mengerti ketika saya berbicara tentang masalah pribadi atau 

masalah keluarga yang mempengaruhi pekerjaan saya. 

4. Saya merasa nyaman membicarakan masalah keluarga atau pribadi dengan 

supervisor saya 

  

2.2 Kerangka Konseptual 

2.2.1 Pengaruh Work Family Conflict terhadap Job Satisfaction 

 Greenhaus & Beutell (1985) dalam Ismail & Gali, (2016), mendefinisikan 

work family conflict sebagai bentuk konflik antar peran dimana tekanan peran dari 

pekerjaan dan domain keluarga saling bertentangan. Partisipasi dalam pekerjaan atau 

peran keluarga menjadi lebih sulit karena partisipasi dalam peran keluarga atau peran 

kerja. Selain itu menurut Yamoah (2014), job satisfaction merupakan keadaan yang 

menyenangkan dan emosional yang dihasilkan dari presepsi pekerjaan seseorang 

sebagai pemenuhan  nilai pekerjaan yang penting, sesuai dengan kebutuhan 

seseorang. 

 Berdasarkan dengan hal diatas (Malik et al, 2010) dalam penelitiannya 

menunjukkan bahwa konflik peran dan peran yang berlebih memiliki dampak negatif 

yang signifikan terhadap kepuasan kerja manajer sektor khusus bank komersial di 

Pakistan. Selain itu penelitian Cortese et al (2010) juga menambahkan bahwa 

keseimbangan antara pekerjaan,  kehidupan pribadi yang sangat spesifik yaitu 

presepsi dari worfk family conflict berkaitan dengan rendahnya kepuasan kerja.  
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 Dari beberapa penelitian diatas, penulis dapat menarik suatu hipotesis sebagai 

berikut: 

 H1:  work family conflict memiliki pengaruh negatif terhadap job 

satisfaction 

2.2.2 Pengaruh Perceived Supervisor Support sebagai moderator antara Work 

 Family Conflict dengan Job Satisfaction 

 Dukungan supervisor adalah salah satu variabel pendukung sosial yang layak, 

yang mengacu pada ‘transaksi interpersonal yang melibatkan perhatian emosional, 

bantuan instrumental, informasi, atau penilaian dan merupakan sumber untuk 

mengatasi konflik dan ketegangan yang ada (Karatepe, 2009). Hause (1981) dalam 

Kossek et al (2011) menyatakan bahwa supervisor support  pada umumnya 

melibatkan pandangan umum yang menjadi perhatian atasan (dukungan emosional) 

atau bantuan nyata (dukungan instrumental) yang dimaksudkan untuk meningkatkan 

kesejahteraan bawahan.Hsu (2011) mengatakan bahwa perceived supervisor support 

dapat memberikan aksi sebagai moderator dua variabel antara work family conflcit 

dengan job satisfaction, bahwa keterlibatan dukungan dari supervisor dapat 

mengurangi konflik kerja dan meningkatkan kepuasan kerja antara karyawan . 

 Dari beberapa pernyataan tersebut, penulis dapat menarik suatu hipotesis 

sebagai berikut: 
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 H2: perceived supervisor support memiliki peran sebagai moderator 

antara work family conflict dengan job satisfaction 

2.2.3 Pengaruh Pay terhadap Job Satisfaction 

 Rivai et al (2009) mendefinisikan gaji sebagai balas jasa dalam bentuk uang 

yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang 

karyawan yang memberikan sumbangan tenaga dan pikiran dalam mencapai tujuan 

perusahaan. Dengan kata lain gaji merupakan bayaran tetap yang di terima individu 

dari perusahaan.Selain itu, Suparyadi (2016) mendefinisikan kepuasan kerja sebagai 

suatu reflelksi dari kinerja cipta, rasa dan karsa yang dimiliki oleh setiap individu, 

karena setiap individu harus memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi maka 

individu tersebut akan melakukan berbagai upaya dengan mengerahkan pikiran, 

tenaga, waktu, dan juga mengambil resiko yang dapat terjadi pada saat melaksanakan 

pekerjaanya  

 Ketika gaji untuk sistem kinerja menghubungkan kinerja individu dan 

organisasi, karyawan dapt melihat pekerjaan mereka penting, yang akan 

meningkatkan kepuasan kerja mereka karena mereka mampu memenuhi kebutuhan 

yang tinggi, contohnya seperti harga diri (Stringer et al, 2011).Selain itu Danish & 

Usman (2010) mengatakan bahwa di sisi lain, penghargaan meliputi kompensasi, 

kenaikan gaji, tunjangan, bonus, dan kompensasi lainnya pada umumnya akan 

meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Malik (2012)  menyatakan 
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bahwa penilaian kepuasan yang berkaitan dengan pekerjaan dapat dibuat dengan 

bantuan sistem pembayaran gaji. 

 Dari beberapa pernyataan tersebut, penulis dapat menarik suatu hipotesis 

sebagai berikut: 

 H3: Pay memiliki pengaruh positif terhadap job satisfaction 

 

2.2.4 Pengaruh Job Satisfaction terhadap Employee Performance 

 Penelitian Thamrin (2012) mendefinisikan kinerja sebagai hasil dari upaya 

seseorang yang dicapai oleh kehadiran usaha, kemampuan dan presepsi tugas. Selain 

itu, menurut Murty &Hudiwinarsih (2012) kinerja merupakan suatu konstruksi 

multidimensi yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya. 

 Sharma & Singh (2016) mendefinisikan kepuasan kerja sebagai keadaan 

emosi yang menyenangkan yang dihasilkan dari penilaian yang dilakukan seseorang 

terhadap pekerjaannya.Selain itu dalam jurnal Oshagbemi (2003) yang dikutip 

Yamoah (2014) menyatakan bahwa kepuasan kerja merupakan reaksi afektif terhadap 

pekerjaan yang dihasilkan dari hasil perbandingan atau aktual dengan hasil yang 

diinginkan.  

 Penelitian Atmojo (2015) mengatakan bahawa semakin tinggi kepuasan kerja 

yang dimiliki karyawan maka kinerja karyawan pun akan semakin meningkat.Sejalan 

dengan penelitian Atmojo (2015), penelitian Purnama (2013) menyatakan bahwa job 

satisfaction memberikan pengaruh positif yang signifikan pada employee perfomance 
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dan penelitian ini terbukti secara statistik. Selain itu Perera et al (2014) menggunakan 

permodelan persamaan struktural untuk menganalisis hubungan antara kepuasan kerja 

dan kinerja yang  menegaskan bahwa kepuasan kerja memiliki pengaruh positif yang 

signifikan terhadap kinerja kerja. 

 Dari beberapa pernyataan tersbut,  penulis dapat menarik suatu hipotesis 

sebagai berikut: 

 H4: job satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap employee 

performance. 
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2.3 Model Penelitan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1: Model Penelitian 

 

 Sumber Modifikasi model oleh Ahmed et al (2012). Model penelitian diatas 

dimodifikasi oleh penulis berdasarkan penelitian Ahmed et al (2012), dengan 

menambahkan variabel dependen employee performance dikarenakan secara umum 

kepuasan kerja karyawan yang tinggi akan mampu meningkatkan kinerja  menurut 

Brahmasari & Suprayetno (2009). 
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H2: Perceived Supervisor Support memberikan dampak moderasi terhadap 

 hubungan antara Work Family Conflict dengan Job Satisfaction. 

H3: Pay memiliki pengaruh positif terhadap Job Satisfaction. 

H4: Job Satfisfaction memiliki pengaruh positif terhadap Employee Performance. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Pemilihan objek penelitian ini dilakukan pada karyawan PT. Bank DBS 

Indonesia kantor pusat DBS Bank Tower, Jakarta yang merupakan salah satu 

perusahaan perbankan di Indonesia yang telah menghadirkan layanan digital 

perbankannya, yaitu digibank by DBS yang merupakan aplikasi digital banking yang 

mengemas berbagai kegiatan perbankan ke dalam sebuah aplikasi yang dapat diakses 

menggunakan smartphone. PT. Bank DBS sendiri telah menerima penghargaan 

bergengsi di kancah global yaitu Euromoney Award sebagai World Best Digital 

Banking Juli 2018 https://www.dbs.com/newsroom. digibank by DBS sendiri berada 

di Indonesia sejak Agustus 2015, tetapi baru melakukan launching pada Agustus 

2017. Walaupun baru launching tetapi animo masyarakat terhadap aplikasi perbankan 

ini sangat tinggi, hal tersebut dapat dilihat dari pengguna digibank by DBS saat ini 

sudah mencapai 200.000 nasabah dan terus bertumbuh (www.dbs.com/indonesia). 

Objek dalam penelitian ini merupakan karyawan yang telah bekerja dan sudah 

menjalani masa percobaan di PT. Bank DBS Indonesia kantor pusat DBS Bank 

Tower, Jakarta dengan memiliki masa kerja selama lebih dari 6 bulan. PT. Bank DBS 

Indonesia ini merupakan perusahaan  yang sangat fokus dengan pencapaian kinerja 

organisasi. 
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 Penelitian ini akan meneliti tentang manajemen sumber daya manusia 

terutama mengenai work family conflict, perceived supervisor support, pay, job 

satisfaction dan employee performance. 

 

3.2 Desain Penelitian 

Sekaran & Bougie (2013) mendefinisikan desain penelitian sebagai rancangan 

berupa pengumpulan, pengukuran, dan analisis data berdasarkan pertanyaan-

pertanyaan yang telah disusun dengan tujuan penelitian. Pernyataan tersebut 

didukung oleh Malhotra (2010) desain penelitian merupakan rancangan yang disusun 

untuk melakukan sebuah riset dengan memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam 

memecahkan masalah didalam riset. 

Sekaran & Bougie (2011) penelitian ini menggunakan desain penelitian 

deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hipotesis dan menentukan 

hubungan antar variabel. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu tipe 

dari desain penelitian konklusif dengan tujuan mengumpulkan data antar variabel 

untuk mendeskripsikan populasi, peristiwa, atau situasi. Metode penelitian yang di 

gunakan yaitu cross-sectional study yang datanya dikumpulkan dalam satu periode 

untuk menjawab pertanyaan penelitian Sekaran & Bougie (2013). 
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3.3 Metode Pengambilan Sampel 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berhubungan dengan jenis 

data yang diambil. Peneliti mengharapkan data yang didapat sesuai dengan 

permasalahan yang dihadapi, sehingga mampu menjawab hipotesa yang telah 

dibentuk dan dapat menyelesaikan permasalahan penelitian.Terdapat dua sumber data 

yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Menurut Malhotra (2010), data primer dibuat oleh peneliti untuk maksud 

khusus menyelesaikan masalah riset. Pada penelitian ini, data primer didapat 

dengan metode survei menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada target 

responden. Kuesioner adalah teknik terstruktur untuk memperoleh data yang 

terdiri dari serangkaian pertanyaan, tertulis atau verbal, yang di jawab responden 

Malhotra (2010). Penelitian ini kuesioner yang digunakan ialah pertanyaan 

tertulis dan peneliti menggunakan likert scale. Menurut Malhotra (2010) skala 

likert adalah skala yang digunakan secara luas yang meminta responden menandai 

derajat persetujuan atau ketidak setujuan terhadap masing-masing dari 

serangkaian pernyataan mengenai obyek stimulus. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder menurut Malhotra (2010) merupakan data yang 

dikumpulkan oleh pihak lain dari berbagai sumber, seperti buku-buku, media 

internet, serta jurnal-jurnal penelitian sebelumnya yang signifikan dengan topik 
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penelitian. Pernyataan tambahan yang di kemukan oleh  Malhotra (2010) ialah 

data sekunder dapat menjadi cara cepat dan murah untuk mendapatkan gambaran 

umum yang berguna riset asalkan informasi itu berasal dari sumber-sumber yang 

ada dan sesuai. 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah sekumpulan orang, peristiwa, atau hal yang menarik perhatian 

peneliti untuk dijadikan sebagai objek Sekaran & Bougie, (2013). Populasi dalam 

penelitian ini adalah semua karyawan PT. Bank DBS Indonesia kantor pusat DBS 

Bank Tower, Jakarta. Sampel merupakan bagian dari populasi terdiri dari beberapa 

anggota yang dipilih oleh peneliti untuk diikutsertakan dalam penelitian Sekaran & 

Bougie, (2013). Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai tetap PT. Bank DBS 

Indonesia kantor pusat DBS Bank Tower , Jakarta sebanyak 105 responden.  

Sampling adalah proses pemilihan item dari populasi sehingga karakteristik 

sampel dapat dibentuk untuk populasi, sampling mencakup pilihan desain maupun 

keputusan ukuran pada sampel Sekaran & Bougie (2013). Metode sampling yang 

digunakan dalam penelitian yaitu non-probability sampling, dimana sampel yang 

dikumpulkan tidak memberikan semua individu dari populasi mendapatkan peluang 

yang sama untuk terpilih menjadi responden Sekaran & Bougie (2013). Peneliti juga 

menggunakan teknik convenience sampling, yaitu pengumpulan sampel secara 
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random didapat dari anggota populasi yang mudah diakses oleh peneliti Sekaran & 

Bougie (2013). 

Peneliti menggunakan Structural Equation Model (SEM) untuk teknik analisis 

data. Hair et al. (2010) berpendapat pedoman ukuran sample tergantung pada jumlah 

indikator, dikali 5 sampai 10. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

 

Jumlah sampel = indikator x 5 sampai 10 

Jumlah sampel = 21x 5 = 105 

 

3.5  Operasional Variabel 

 

 Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) variabel masing-masing memiliki indikator 

yang digunakan sebagai alat ukur (measurement) dalam pembuatan kuisioner. Alat 

ukur yang digunakan diadopsi dari penelitian terdahulu dengan memiliki variabel 

yang sama. Kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis skala 

Likert 6 poin dengan tujuan menghindari adanya nilai tengah (Zero Point) dalam 

pengisian kuisioner. dengan memiliki rentang (1) untuk ‘Sangat Tidak Setuju’ sampai 

(6) untuk ‘Sangat Setuju’. Peneliti menggunakan variabel endogen dan eksogen yang 

diuraikan dalam tabel sebagai berikut:  
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Tabel 3.1 Operasional Variabel 

 

Variabel Definisi Alat ukur Instrumen 

Work 

Family 

Conflict 

(WFC) 

 

work family conflict 

terjadi ketika ada 

ketidak sesuaian 

antara peran yang satu 

dengan peran 

lainnya(inter-role 

conflict) dimana 

terdapat tekanan yang 

berbeda antara peran 

di keluarga dan di 

pekerjaan 

Howard ( 2008) 

WFC1: Tuntutan pekerjaan saya 

mengganguwaktu keluarga dan waktu 

pribadi saya 

WFC2: Jumlah waktu yang dibutuhkan 

untuk pekerjaan membuat saya sulit 

memenuhi tanggung jawab pribadi saya    

WFC3:Dengan semua tuntutan pekerjaan 

saya, terkadang saya harus pulang 

dengan keadaan tertekan dan sulit untuk 

melakukan hal yang saya sukai. 

WFC4: Saya sering berdebat dengan 

pasangan atau keluarga saya tentang 

pekerjaan saya 

WFC5: Saya dapat mengimbangi 

masalah pekerjaan dan kehidupan 

keluarga saya. 

 

Armstrong et al et al. (2015) 

Interval 

( Likert ) 

1-6 

Perceived 

Supervisor 

Support 

(PSS) 

perceived supervisor 

support didefinisikan 

sebagai tingkat dimana 

seorang bawahan 

merasa bahwa dia 

dukung dan dihormati 

oleh atasannya 

Gok et al(2014) 

PSS1: Supervisor  saya sangat membatu 

saat saya memiliki masalah kerja 

PSS2: Supervisor saya mengerti ketika 

saya berbicara tentang masalah pribadi 

atau masalah keluarga yang 

mempengaruhi pekerjaan saya. 

PSS3: Supervisor saya adil dan tidak 

menunjukkan sikap pilih kasih dalam 

menanggapi kebutuhan pribadi karyawan 

atau kebutuhan keluarga karyawan. 

PSS4:Saya merasa nyaman 

membicarakan masalah keluarga atau 

pribadi dengan supervisor saya 

 

 

Anderson et al (2002) dalam Karatepe 

(2009)  

Interval 

( Likert ) 

1-6 
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Tabel 3.1 Operasional Variabel (Lanjutan) 

 

Variabel Definisi Alat ukur Instrumen 

 

Pay 

(P) 

 

Gaji merupakan salah 

satu unsur yang 

penting yang dapat 

mempengaruhi kinerja 

karyawan 

 

Krisna et al (2015) 

 

P1: Saya mendapatkan gaj yang tinggi . 

P2:  Saya setuju dengan kriteria dalam 

kenaikan gaji yang ada pada perusahaan 

P3: Gaji yang saya dapat sesuai dengan 

kemampuan saya. 

P4:  Saya setuju dengan tarif gaji untuk 

posisi lain di tempat kerja saya. 

 

Wang et al (2010)  

 

Interval  

(Likert) 

1-6 

Job 

Satisfaction 

(JS) 

Sikap emosional yang 

menyenangkan dan 

mencintai 

pekerjaannya. 

 

Hasibuan (2014) 

 

 

JS1:Saya puas dengan pekerjaan saya 

saat ini. 

JS2: Saya selalu bersemangat dalam 

mengerjakan pekerjaan saya. 

JS3: Saya puas dengan pengakuan yang 

saya dapatkan untuk pekerjaan yang saya 

lakukan dengan baik. 

JS4: Saya menemukan kenyamanan pada 

pekerjaan saya. 

 

Liu & Tang (2011) 

 

Interval  

(Likert) 

1-6 

Employee 

Performanc

e 

(EP) 

kinerja karyawan 

sebagai pencapaian 

tugas-tugas tertentu 

yang diukur terhadap 

apa yang telah 

ditentukan atau dapat 

di identifikasikan oleh 

standar akurasi yang 

telah ditetapkan, 

kelengkapan, biaya 

dan kecepatan 

Sultana et al (2012) 

EP1: Saya mengerjakan tugas kantor 

sesuai dengan job description yang saya 

miliki. 

EP2: Saya melakukan pekerjaan sesuai 

dengan standar kinerja perusahaan. 

EP3: Saya bertanggung jawab atas 

pekerjaan yang saya lakukan. 

EP4: Saya tidak pernah mengabaikan 

pekerjaan yang saya miliki 

 

Janssen & Van Yperen (2004) 

 

Interval 

( Likert ) 

1-6 
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Sumber: data diolah oleh penulis 

3.6 Metode Pengolahan Data 

 Pada penelitian ini, peneliti memakai metode SEM untuk melakukan 

pengolahan data dalam penelitian.Metode SEM merupakan kombinasi antara analisis 

faktor dan analisis regresi (korelasi), yang bertujuan untuk menguji hubungan-

hubungan antar-variabel yang ada pada sebuah model, baik antar indikator dengan 

konstruknya ataupun hubungan antar-konstruk.Salah satu aplikasi pendukung SEM 

adalah Amos 24for windows. 

3.7 Metode Analisis Data 

 Berdasarkan metode pengolahan data diatas yang memakai metode SEM 

terdapat tahapan analisis data yang akan dilalui untuk menggunakan SEM dalam 

sebuah kegiatan penelitian, sebagai berikut. 

3.7.1 Spesifikasi Model 

Pada tahap ini model dibuat dengan berdasarkan teori tertentu yang akan 

memasukkan measurement model dan structural model melalui path diagram. 

Variabel yang digunakan pada penelitian yaitu employee performance sebagai 

variabel endogen, sedangkan job satisfaction sebagai variabel eksogen-endogen, 

pay, dan work family conflict sebagai variabel eksogen. Setiap variabel laten baik 

eksogen dan endogen memiliki variabel teramati yang merupakan alat ukur berupa 

indikator-indikator. Variabel teramati harus mampu mencerminkan variabel laten. 

Di dalam penelitian ini terdapat 21 variabel teramati yang merupakan indikator. 

Pengaruh Work Famliy Conflict and Pay..., Lulu Tridhyanti Putri, Ma.-Ibs, 2018



44 
 

  
Indonesia Banking School 

 

Selain itu model penelitian ini terdapat variabel moderasi sehingga model dibagi 

dalam beberapa tahap, karena dalam prosesnya AMOS 24 tidak menguji dalam 

satu tahap moderasi, sehingga dilakukan beberapa tahap.Berdasarkan penjelasan 

diatas maka dapat digambarkan melalui path diagram sebagai berikut. 

 

 

 

Gambar 3.1 Path Diagram Tanpa Moderasi  

Sumber: Dibuat oleh penulis dengan menggunakan AMOS 24 
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Gambar 3.2 Path Diagram Moderasi Perceived Supervisor Support 

Sumber: Dibuat oleh penulis dengan menggunakan AMOS 24 

 

3.7.2 Identifikasi 

 Menurut Santoso (2012) kaitan Degree Of Freedom dengan SEM sebelum 

pengujian model dilakukan adalah pemahaman identifikasi model.Identifikasi sebuah 

model (SEM) berkaitan dengan ketersediaan informasi yang cukup untuk 

mengidentifikasi adanya sebuah solusi dari persamaan struktural. Sebuah model layak 

di uji atau tidak ditentukan menggunakan besaran Degree of Freedom. Formula untuk 

menunjukan Degree Of Freedom dapat dirumuskan sebagai berikut: 

df = Number of distinct sample moment – number of distinct parameters to be 

estimated 
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Rumus di atas secara mentematis dapat disederhanakan: 

df = ½ [(p).(p + 1)] – k] 

keterangan: 

p = jumlah variabel manifes (observed variabels) pada model 

k = jumlah parameter yang akan diestimasi 

Wijanto (2008) Secara garis besar terdapat 3 kategori identifikasi dalam 

persamaan simultan, yaitu:  

1. Under-Identified Model yaitu model dengan jumlah parameter yang akan 

diestimasi lebih besar dari jumlah data yang diketahui (data tersebut merupakan 

variance dan covariance dari variabel-variabel teramati). Pada SEM, model 

dikatakan under-identified jika degree of freedom adalah negative. Jika terjadi 

under-identified maka estimasi dan penilaian model tidak perlu dilakukan. 

2. Just-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter yang akan 

diestimasi sama dengan data yang diketahui. Pada SEM, model yang just- 

identified mempunyai degree of freedom 0 (nol) dan dalam terminologi SEM 

dinamakan saturated. Pada model yang just-identified, penilaian model tidak 

perludilakukan. 

3.  Over-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter yang akan 

diestimasi lebih kecil dari jumlah data yang diketahui. Pada SEM, model dikatakan 

over-identified jika degree of freedom adalah positif. Jika terjadi over-identified maka 

estimasi penilaian bisa dilakukan. 
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3.7.3 Estimasi 

 Setelah hasil dari identifikasi menunjukan over identified (+) maka tahap 

selanjutnya adalah estimasi untuk memperkirakan kekuatan dari hubungan- hubungan 

antar variabel di dalam model. 

 

3.7.4  Uji Kecocokan (Testing Fit) 

 Pada tahap ini, akan diperiksa tingkat kecocokan antara data dengan model, 

validitas dan reliabilitas model pengukuran, dan signifikansi koefisien dari model 

struktural. Evaluasi terhadap tingkat kecocokan data dengan model dilakukan dengan 

beberapa tahap, yaitu Wijanto (2008): 

1. Kecocokan model pengukuran (measurement  model fit) 

 

2. Kecocokan keseluruhan model (overall model fit) 

 

 

3.7.4.1 Kecocokan Model Pengukuran (Measurement  Model Fit) 

 Wijanto (2008) uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap 

setiap konstruk atau model pengukuran (hubungan antara sebuah variabel laten 

dengan beberapa variabel teramati atau indikator) secara terpisah melalui: 

1. Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran. 

2. Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari model pengukuran. 
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3.7.4.2 Kecocokan Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

Tahap pertama dari uji kecocokan ini ditujunjukkan untuk mengevaluasi 

secara umum derajat kecocokan atau Goodness Of Fit (GOF) antara data dengan 

model. Menilai GOF suatu SEM secara menyeluruh (Overall) tidak dapat dilakukan 

secara langsung seperti ada teknik multivariat yang lain Wijanto (2008). 

1. Ukuran Kecocokan Absolut 

Ukuran kecocokan absolut menentukan derajat prediksi model keseluruhan 

terhadap matriks kolerasi dan kovarian. Berdasarkan berbagai ukuran kecocokan 

absolut, ukuran-ukuran yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi SEM adalah 

sebagai berikut: 

a. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

Indeks merupakan salah satu indeks informatif dalam SEM. Rumus 

perhitungan RMSEA adalah sebagai berikut: 

RMSEA ≤ 0,08 (good fit), 0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10 (marginal fit), serta 

RMSEA ≥ 0,10 (poor fit) 

2. Ukuran Kecocokan Inkremental 

  Ukuran kecocokan inkremental membandingkan model yang diusulkan dengan 

model dasar (baseline model) yang sering disebut sebagai null model atau 

independence model. 

a. Comparative Fit Index(CFI) 
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Adapun rumus CFI adalah sebagai berikut: 

CFI= 1 – Nilai CFI akan berkisar dari 0 sampai 1.  

 Nilai CFI 0,90 menunjukan good fit, sedangkan 0,80 ≤ CFI ≤ 0.90 sering 

 disebut sebagai marginal fit 

. 

3. Ukuran Kecocokan Parsimoni 

Model dengan parameter relatif sedikit dan degree of freedom relatif banyak 

sering dikenal sebagai model yang mempunyai parsimoni atau kehematan tinggi. 

Model dengan banyak parameter dan  degree of freedom sedikit dapat dikatakan 

model yang kompleks dan kurang parsimoni. 

a. CMIN/DF (Normed Chi-Square) 

CMIN/DF adalah nama lain dari Normed Chi-Square yaitu rasio antara Chi-

square dibagi degree of freedom. Nilai yang disarankan: batas bawah: 1.0, batas 

atas: 2.0 atau 3.0 dan yang lebih longgar 5.0. Nilai CMIN/DF   ≤ 3.0 menunjukkan 

good fit. 

Pembahasan tentang uji kecocokan serta batas-batas nilai yang menunjukkan 

tingkat kecocokan yang baik (good fit) untuk setiap GOF (Goodness of Fit) dapat 

diringkas ke dalam tabel sebagai berikut. 
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Tabel 3.2 Perbandingan Ukuran-Ukuran GOF 

Ukuran GOF Tingkat Kecocokan yang bisa diterima 

 

Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA) 

Rata-rata perbedaan per degree of freedom yang 

diharapkan terjadi dalam populasi dan bukan 

sampel. RMSEA ≤ 0,08 (good fit) 0,08 ≤ 

RMSEA ≤ 0,10 (marginal fit) RMSEA ≥ 0,10 

(poor fit) 

CMIN/DF Nilai CMIN/DF  ≤ 3 adalah good fit. 

Comparative Fit Index 

  (CFI) 

CFI ≥ 0,90 (good fit) 

0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 (marginal fit) 

CFI ≤ 0,80 (poor fit) 

 

Sumber: (Wijanto, 2008) 

3.8 Uji Validitas & Reliabilitas 

 Uji instrumen yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah  menguji 

validitas dan reliabilitas dari kuesioner yang akan dijadikan sebagai alat ukur. 

 

3.8.1 Uji Validitas (Pre-test) 

 Uji validitas adalah ketepatan atau kecenderungan suatu instrumen dalam 

mengukur sesuatu yang hendak diukur Hair et al (2010). Pada penelitian ini, 

instrumen penelitian diharapkan dapat mengukur variabel employee performance, job 

satisfaction, perceived supervisor support,pay dan work family conflict 

Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis faktor pada hasil 
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pre-test, untuk melihat nilai Kaiser Meyer-Olkin (KMO) Measure of Sampling 

Adequancy. Bartlett’s Test of Sphericity, Anti Image Matrices, dan Factor Loading of 

Component Matrix. Ketentuan dari tiap-tiap nilai tersebut dapat dilihat dalam tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Ukuran Validitas 

Ukuran Validitas Nilai di Isyaratkan 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequency. KMO MSA adalah statistik yang 

mengindikasikan prporsi variasi dalam 

variabel yang merupakan variasi umum 

(common varriance), yakni variansi dalam 

penelitian 

Nilai KMO diatas 0,5 

menunjukan bahwa faktor 

analisis dapat digunakan 

Barlett’s Test of Sphericity mengindikasikan 

bahwa matriks kolerasi adalah matriks 

indentitas, yang mengindikasikan bahwa 

variabel-variabel dalam faktor bersifat related 

atau unrelated 

Nilai signifikansi adalah hasil 

uji. Nilai yang kurang dari 0,05 

menunjukan hubungan yang 

signifikan antar variabel, 

merupakan nilai yang 

diharapkan 

Anti-image Matrices Setiap nilai pada kolom 

diagonal matriks kolerasi anti-image 

menunjukan Measure of Sampling Adequancy 

dari masing-masing indicator 

Nilai diagonal anti-image 

correlation matrix diatas 0,5 

menunjukkan variabel cocok atau 

sesuai dengan struktur variabel 

lainnya didalam faktor tersebut. 

Component Matrix Nilai Factor Loading dari 

variabel komponen factor 

Nilai Factor Loading lebih besar 

atau sama dengan 0,5 

 

Sumber: Hair et al  (2010) 
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3.8.2 Uji Reliabilitas (Pre-Test) 

 Uji reliabilitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui konsistensi alat 

ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika 

pengukuran tersebut diulang Hair et al (2010).Ghozali (2009) menyatakan bahwa 

reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator 

dari peubah atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika 

jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu. Reliabilitas suatu test merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi, daya 

prediksi, dan akurasi. Pengukuran yang memiliki reliabilitas yang tinggi adalah 

pengukuran yang dapat menghasilkan data yang reliabel Beberapa metode pengujian 

realibilitas diantaranya menggunakan Cronbach’s Alpha memiliki nilai 0.6 sampai 

0.7 atau diatas nilai tersebut, dan setelah di uji validitasnya maka item-item yang 

gugur dibuang dan item yang tidak gugur dimasukan ke dalam uji reliabilitas. 

Mengukur reliabilitas dalam SEM akan digunakan composite reliability measure dan 

variance extracted measure,  sebuah konstruk mempunyai reliabilitas yang baik jika 

nilai construct reliability (CR) ≥ 0,70 dan average variance extracted (AVE) ≥ 0,50 

Hair et al (2010). 

 

3.9  Uji Hipotesis 

Hasil pengujian hipotesis, diketahui dengan cara signifikansi nilai p dari 

hubungan sebab akibat yang ada di dalam model keseluruhan. Jika nilai estimasi 
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dalam hasil analisis menunjukkan positif dan nilai p < 0.05 dalam hasil analisis 

maka hipotesis terbukti signifikan dan didukung oleh data (HO ditolak).Apabila 

nilai estimasi menunjukkan hasil negative dan nilai p > 0.05 maka hipotesis tidak 

terbukti signifikan dan tidak dukung oleh data (HO diterima). 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian  

 Perusahaan PT. Bank DBS Indoensia merupakan salah satu perusahaan 

perbankan di Indonesia yang memiliki sub-bisnis dalam bidang financial technology 

yaitu digibank by DBS yang bergerak dalam bidang jasa keuangan sebagai salah satu 

Digital Banking terkemuka di Indonesia (www.dbs.com/digibank). Perusahaan yang 

berlokasi di DBS Bank Tower, Jakarta ini mempunyai keunggulan dimana salah 

satunya adalah nasabah dapat membuat rekening tanpa harus mengunjungi kantor 

cabang seperti bank konvensional pada umumnya. Selain itu, PT. Bank DBS 

Indonesia juga telah melakukan peningkatan fitur-fitur pelayanan agar dapat bersaing 

di era persaingan digital saat ini dengan melakukan retraining kepada seluruh 

karyawan digibank agar meningkatkan performance karyawan dalam bekerja, yang 

dimaksudkan untuk memahami lebih jauh visi dan misi perusahaan, bagaimana cara 

bekerja dan memenuhi target yang diberikan, serta untuk kepentingan sosial seperti 

menjalin kedekatan antar pegawai dan juga dengan atasansehingga karyawan 

memiliki inovasi-inovasi yang berguna bagi perusahaan dan dapat bersaing di era 

persaingan digital saat ini. 

 Bank DBS saat ini telah mengakuisisi Bank ANZ, hal tersebut memberikan 

dampak langsung yang terjadi untuk digibank dari adanya akuisisi tersebut, yaitu 
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menambah lot pekerjaan bagi karyawan, sebagai contoh berpindahnya nasabah ANZ 

yang terhubung dalam  aplikasi mobile banking ke platform digibank. Hal tersebut 

membuat PT. Bank DBS Indonesia harus mempersiapkan sinkronisasi dan 

mempersiapkan proses integrasi data nasabah ANZ yang kini menjadi nasabah 

digibank. Perusahaan memerlukan effort lebih dari kinerja para karyawannya untuk 

lebih menyempurnakan semua hal sejalan dengan tujuan perusahaan.  

 

4.2 Profil Responden 

 Pada sub bab ini, peneliti menjelaskan mengenai profil responden yaitu 

berupa gambaran demografis responden dalam penelitian ini. Gambaran demografis 

pada penelitian ini termasuk jenis kelamin, lama bekerja, jabatan bekerja, dan divisi 

bekerja pada karyawan tetap PT. DBS Bank Indonesia, Jakarta 

4.2.1 Jenis Kelamin Responden 

 

Gambar 4.1 Jenis Kelamin Responden 

 

Sumber: Hasil Pengolahan data oleh Penulis (MS. Excel) 
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Gambar 4.1 menunjukkan bahwa dari 105 orang responden yang 

berpartisipasi dalam penelitian ini, 56% responden diantaranya berjenis kelamin pria 

(59 orang) dan 44% responden berjenis kelamin wanita (46 orang). Hal tersebut 

menunjukkan responden didominasi oleh pria. 

 

4.2.2 Usia Responden 

 

 

Gambar 4.2Usia Responden 

 

Sumber: Hasil Pengolahan data oleh Penulis (MS. Excel) 

 

 Gambar 4.2 menunjukkan bahwa dari 105 orang responden yang 

berpartisipasi dalampenelitian ini, 35% responden berusia 26 – 30 tahun, 29% 

responden berusia 31 – 35 tahun, 25% responden berusia 21 – 25 tahun, dan 11% 

responden berusia 36 – 40 tahun. 
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4.2.3 Lama Bekerja Responden 

 

Gambar 4.3Lama Bekerja Responden 

 

Sumber: Hasil Pengolahan data oleh Penulis (MS. Excel)  

 

Gambar 4.3 menunjukkan bahwa dari 105 orang responden yang berpartisipasi dalam 

penelitian ini, 49% responden memiliki lama bekerja selama 3 – 4 tahun, 38% 

responden memiliki lama bekerja 6 bulan -1 tahun, 11% responden memiliki lama 

bekerja 5 - 6 tahun, dan 2% responden memiliki lama bekerja 7 – 8 tahun. 

4.2.4 Jabatan Bekerja Responden 

 

Gambar 4.4Jabatan Bekerja Responden 

Sumber: Hasil Pengolahan data oleh Penulis (MS. Excel) 
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 Gambar 4.4 menunjukkan bahwa dari 105 orang responden yang 

berpartisipasi dalam penelitian ini, 38% responden memiliki jabatan bekerja sebagai 

officer , 28% responden memiliki jabatan bekerja sebagai analyst, 26%responden 

memiliki jabatan bekerja sebagai associate, dan 8% responden memiliki jabatan 

bekerja sebagai assistant vice president. 

4.2.5 Divisi Bekerja Responden 

 
 

Gambar 4.5Divisi Bekerja Responden 

 

Sumber: Hasil Pengolahan data oleh Penulis (MS. Excel) 

 

 Gambar 4.5 menunjukkan bahwa dari 105 orang responden yang 

berpartisipasi dalam penelitian ini, 28% responden bekerja pada divisi data scientist, 

27% responden bekerja pada divisi product development, 25% rsponden bekerja pada 

divisi customer experience dan 20% responden bekerja pada partnership 
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4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas (pre-test) 

4.3.1 Uji Validitas (pre-test) 

 Menurut Hair et al., (2010) uji validitas dilakukan untuk mengukur seberapa 

baik konsep yang ditentukan oleh setiap indikator.Uji validitas menggunakan data 

pre-test sebanyak 30 responden. Perangkat lunak yang digunakan adalah SPSS 24. 

Hasil uji validitas dapat dilihat dari nilai kaiser meyer-olkin, measure of sampling 

adequacy, bartlett’s test of sphericity, anti-image matrices, total variance explained, 

dan factor loading of component matrix. 

Tabel 4.1 Uji Validitas Data (pre-test) 

 

Sumber: Pengolahan data dilakukan dengan tools SPSS 24 

Variabel Laten Indikator 
KMO > 

0.5 
SIG 

< 0.05 
MSA > 

0.5 

Factor 
Loading 

≥ 0.5 
Kriteria 

Work Family 
Conflict 

WFC1 

0.613 0.000 

0.626 0.784 Valid 

WFC2 0.668 0.756 Valid 

WFC3 0.632 0.750 Valid 

WFC4 0.539 0.518 Valid 

WFC5 0.557 0.523 Valid 

Perceived 
Supervisor  

Support 

PSS1 

0.572 0.000 

0.520 0.587 Valid 

PSS2 0.549 0.740 Valid 

PSS3 0.588 0.775 Valid 

PSS4 0.624 0.718 Valid 

Pay 

P1 

0.750 0.000 

0.745 0.778 Valid 

P2 0.721 0.776 Valid 

P3 0.808 0.875 Valid 

P4 0.726 0.910 Valid 

Job 
Satisfaction 

JS1 

0.824 0.000 

0.809 0.880 Valid 

JS2 0.760 0.920 Valid 

JS3 0.892 0.827 Valid 

JS4 0.873 0.849 Valid 

Employee 
Performance 

EP1 

0.716 0.000 

0.661 0.867 Valid 

EP2 0.798 0.591 Valid 

EP3 0.668 0.892 Valid 

EP4 0.846 0.804 Valid 
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 Berdasarkan hasil pada tabel 4.1 telah menunjukkan semua indikator pernyataan 

dalam instrumen penelitian dapat memenuhi nilai yang telah disyaratkan atau dapat 

disimpulkan bahwa semua indikator penrnyataan dalam pre-test adalah valid. Oleh karena 

itu, tidak perlu ada item indikator yang harus dibuang, semua item indikator dalam penelitian 

ini dapat digunakan untuk tahap penelitian selanjutnya. 

 

4.3.2 Uji Reliabilitas (pre-test) 

 Peneliti melakukan uji reliabilitas pada pre-test yaitu untuk mengukur sejauh 

mana setiap variabel konsisten atau reliabel. Menurut Hair et al., (2010) jika 

Cronbach’s alpha memiliki nilai 0.6 sampai 0.7 atau diatas nilai tersebut, maka 

variabel tersebut dapat dikatakan reliabel. Di bawah ini, merupakan tabel hasil uji 

reliabilitas terhadap varibel yang dipilih peneliti 

Tabel 4.2 Uji Reliabilitas (Pre-test) 

Variabel Cronbach’s Alpha Kriteria 

Work Family Conflict 0.690 Reliabel 

Perceived Supervisor Support 0.660 Reliabel 

Pay 0.848 Reliabel 

Job Satisfaction 0.892 Reliabel 

Employee Performance 0.808 Reliabel 

Sumber: Pengolahan data dilakukan dengan tools SPSS 24 

 

 

 Berdasarkan hasils pada tabel 4.2 telah menunjukkan bahwa semua variabel 

penelitian yaitu, work family conflict, perceived supervisor support, pay, job 

satisfaction, dan employee performance memiliki conbach’s alpha ≥ 0.60, dimana 
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hasil tersebut menyatakan jika item indikator pernyataan kuesioner ditanyakan ke 

responden yang sama dan berbeda, hasilnya akan cenderung tetap dan konsisten. 

 

4.4 Hasil Analisis Data 

 Berdasarkan metode penelitian yang telah dijelaskan pada bab III, metode 

analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation 

Modeling dengan software AMOS 24 sebagai upaya pengujian hipotesis. Aplikasi 

AMOS 24 akan memudahkan peneliti dalam pengolahan data.Hasil analisis data 

SEM dapat dilihat melalui model struktural dan model pengukuran untuk menguji 

kecocokan model dengan data. Setelah mengetahui hasil dari analisis data, 

selanjutnya akan diinterpretasikan dan diambil kesimpulan. 

4.4.1 Spesifikasi Model 

 Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa penelitian ini 

melakukan analisis dengan SEM sebagai upaya pengujian hipotesis. Spesifikasi 

model dan path diagram dalam penelitian ini telah dijelaskan pada Bab III di gambar 

3.1, dimana model penelitian terdiri dari 5 variabel, 4 hipotesis, dan 21 indikator 

untuk menguji adanya hubungan kausalitas antara variabel-variabel yang 

dihipotesiskan. 
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4.4.2 Identifikasi 

Pada analisis SEM menurut Santoso (2012) untuk menentukan sebuah model 

layak di uji atau tidak yaitu dengan melihat degree of freedom. Jika DF > 0 atau 

positif, maka di kategorikan model over-identified. Hasil analisis degree of freedom 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.3Computation of Degree of Freedom 

Number of distinct sample moments 
153 

Number of distinct parameters to be estimated 
44 

Degrees of freedom (136-34) 
109 

Sumber: Hasil Pengolahan data oleh peneliti dengan Amos 20 

Berdasarkan hasil data tabel diatas peneliti mengambil kesimpulan yaitu 

kategori model tersebut adalah over-identified karena memiliki nilai degree of 

freedom sebesar 109 (positif).  Model over-identified maka peneliti dapat melanjutkan 

ke tahap selanjutnya yaitu uji model pengukuran (uji validitas dan reliabilitas). 

4.4.3 Estimasi Model 

 Sebelum melakukan analisis kelayakan model pada penelitian ini, hasil 

estimasi model perlu dievaluasi terlebih dahulu agar memenuhi asumsi dan 

persyaratan yang harus dipenuhi dalam menganalisis data SEM. 
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4.4.3.1 Sample Size  

 Jumlah sampel data pada penelitian ini telah memenuhi asumsi SEM, yaitu 

105 data. Jumlah sampel data tersebut sudah sesuai dengan jumlah data data yang 

direkomendasikan yaitu sebanyak 100-200 data sampel. 

 

4.4.4 Hasil Uji Model Pengukuran (Measurement Model Fit) 

 Construct validity atau validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan 

dengan kemampuan suatu alat ukur atau indikator dalam mengukur variabel laten 

yang diukurnya. Menurut Hair et al (2010), suatu variabel dapat dikatakan 

mempunyai validitas yang baik jika muatan faktor standarnya (standardized loading 

factors) ≥ 0,50 dan idealnya ≥ 0,70.  

 Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi 

menunjukan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam 

mengukur konstruk latennya (Hair et al, 2010). Mengukur reliabilitas dalam SEM 

akan digunakan composite reliability measure dan variance extracted measure, 

sebuah konstruk mempunyai reliabilitas yang baik jika nilai construct reliability (CR) 

≥ 0,70 dan averagevariance extracted (AVE) ≥ 0,50. 
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Tabel 4.4 Uji Validitas dan Reliabilitas (sebelum penghapusan) 

Variabel 

Laten 
Indikator 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 

Loading 

≥ 0.5 

Kesimpulan 
AVE 

≥ 0.5 

CR 

≥ 0.7 
Kesimpulan 

Work Family 
Conflict 

WFC1 0.660 Valid 

0.344 0.689 Tidak Reliabel 

WFC2 0.758 Valid 

WFC3 0.748 Valid 

WFC4 0.346 Tidak Valid 

WFC5 0.180 Tidak Valid 

Perceived 
Supervisor 

Support 

PSS1 0.544 Valid 

0.318 0.648 Tidak Reliabel 
PSS2 0.639 Valid 

PSS3 0.591 Valid 

PSS4 0.468 Tidak Valid 

Pay 

P1 0.675 Valid 

0.453 0.764 Tidak Reliabel 
P2 0.499 Tidak Valid 

P3 0.755 Valid 

P4 0.733 Valid 

Job 
Satisfaction 

JS1 0.885 Valid 

0.600 0.856 Reliabel 
JS2 0.818 Valid 

JS3 0.703 Valid 

JS4 0.673 Valid 

Employee 
Performance 

EP1 0.783 Valid 

0.672 0.891 Reliabel 
EP2 0.738 Valid 

EP3 0.898 Valid 

EP4 0.852 Valid 

Sumber data diolah oleh penulis dengan AMOS 24 

Dari hasil data tabel  4.3 tidak semua indikator dapat dinyatakan valid dan 

terdapat tiga variabel yang dinyatakan tidak reliabel. Pertama pada variabel work 

family conflict yaitu indikator WFC4 dan WFC5 yang memiliki nilai 0,346 dan 0,180 

≤ factor loading 0,5 yang berarti indikator tersebut tidak valid. Kedua pada variabel 

perceived supervisor support  yaitu PSS4 yang memiliki nilai 0,468 ≤ factor loading 

0,5. Ketiga pada variabel pay yaitu indikator P2 yang memiliki nilai 0,499 ≤ factor 

loading 0,5  dimasukan dapat membuat nilai AVE menjadi rendah yaitu 0,453dan 
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menjadikan variabel tersebut tidak reliabel. Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti 

akan melakukan analisis ulang dengan penghapusan beberapa indikator untuk 

membuat variabel tersebut menjadi reliabel. Berikut analisis setelah penghapusan. 

Tabel 4.5 Uji Validitas & Reliabilitas (setelah penghapusan) 

Variabel 

Laten 
Indikator 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 

Loading 

≥ 0.5 

Kesimpulan 
AVE 

≥ 0.5 

CR 

≥ 0.7 
Kesimpulan 

Work Family 
Conflict 

WFC1 0.660 Valid 

0.500 0.798 Reliabel WFC2 0.765 Valid 

WFC3 0.755 Valid 

Perceived 
Supervisor 

Support 

PSS1 0.585 Valid 

0.363 0.631 Tidak Reliabel PSS2 0.606 Valid 

PSS3 0.618 Valid 

Pay 

P1 0.719 Valid 

0.534 0.774 Reliabel P3 0.796 Valid 

P4 0.671  Valid 

Job 
Satisfaction 

JS1 0.886 Valid 

0.600 0.856 Reliabel 
JS2 0.817 Valid 

JS3 0.706 Valid 

JS4 0.670 Valid 

Employee 
Performance 

EP1 0.782 Valid 

0.500 0.798 Reliabel 
EP2 0.739 Valid 

EP3 0.896 Valid 

EP4 0.854 Valid 

 

 Sumber diolah oleh penulis dengan AMOS 24 

Berdasarkan hasil analisis ulang uji validitas dan uji reliabilitas, peneliti 

melakukan penghapusan pada beberapa indikator yaitu WFC4, WFC5 ,PSS4, dan P2 

dengan membuang nilai yang terendah dan kriteria hampir semua variabel menjadi 

reliabel, hanya variabel perceived supervisor support yang dinyatakan tidak reliabel. 
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Variabel perceived supervisor support dikatakan tidak reliabel karena jawaban dari 

responden terhadap variabel tersebut tidak konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.  

4.4.5 Uji Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

 Karena dalam penelitian ini terdapat variabel moderasi, maka pengujian ini 

dilakukan secara bertahap sehingga memiliki hasil penelitian yang berbeda antara 

variabel moderasi dengan variabel lainnya. Berikut ini adalah hasil dari pengolahan 

uji model keseluruhan dan uji model keseluruhan pada moderasi. 

4.4.5.1 Pengukuran Goodness of Fit (GOF) pada varibel langsung 

 Tahap uji model keseluruhan bertujuan untuk mengevaluasi secara umum 

derajat kecocokan atau Goodness of Fit (GOF) antara data dengan model. Menilai 

GOF suatu SEM secara menyeluruh (overall) tidak dapat dilakukan secara langsung 

seperti teknik multivariat yang lainnya. SEM tidak mempunyai satu uji statistik 

terbaik yang dapat menjelaskan kekuatan prediksi model. Sebagai gantinya, para 

peneliti telah mengembangkan beberapa ukuran GOF yang dapat digunakan secara 

bersama-sama atau kombinasi. Tabel 4.6 di bawah ini menunjukkan beberapa fit 

index untuk kecocokan model keseluruhan berdasarkan perhitungan SEM dengan 

menggunakan AMOS 24 

 Tabel 4.6 di bawah ini menunjukkan berapa fit index untuk kecocokan model 

keseluruhan berdasarkan perhitungan SEM dengan menggunakan tool AMOS 24. 
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Tabel 4.6 Hasil Penelitian Goodness of Fit Tanpa Moderasi 

GOF Cut ofValue 
Hasil 

Analisis 

Evaluasi 

Model 

CMIN/DF CMIN/DF ≤ 3,0 (good fit) 
1.440 good fit 

CFI 
CFI ≥ 0,90 (good fit)  

0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 (marginal fit) 

CFI ≤ 0,80 (poor fit)   

0.949 good fit 

RMSEA 

RMSEA ≤0,08 (good fit) 

0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10 (marginal 

fit) 

RMSEA ≥ 0,10 (poor fit) 

RMSEA ≥ 0,10 (poor fit) 

0.065 good fit 

Sumber: data diolah oleh penulis dengan AMOS 24 

Tabel 4.6 memberikan gambaran bahwa 3 ukuran GOF yang terdiri dari 

CMIN/df, RMSEA, dan CFI menunjukkan  ukuran dengan kriteria good fit. Jika ada 

satu atau lebih parameter yang telah fit maka model dinyatakan fit. Sehingga model 

dalam penelitian ini dinyatakan fit (Hait et al., 2010). CMIN/df merupakan nilai 

statistik Chi Square dibagi degree of freedom (df) yang disebut juga Chi Square 

relatif, pada tabel diatasCMIN/df menunjukan ukuran dengan criteria good fit yang 

merupakan  indikator diterimanya suatu kecocokan model dan data.CFI merupakan 

peningkatan fit index dari NFI, dalam index ini menjelaskan perbandingan model 

yang diusulkan dengan model dasar. Pada tabel diatas CFI menunjukan ukuran 

dengan kriteria good fit maka model memiliki kecocokan yang tinggi. RMSEA 

digunakan untuk menampilkan seberapa layak model menggunakan populasi 
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sedangkan untuk hasil RMSEA jika nilai nya sebesar 0.08 atau lebih kecil maka nilai 

tersebut menunjukkan kecocokan model yang baik namun pada penelitian ini 

menunjukan ukuran dengan kriteria good fit yang berarti model memiliki kecocokan 

yang tinggi. .Dengan adanya salah satu parameter yang telah fit maka model ini bisa 

digunakan dengan model SEM. 

4.4.5.2 Pengaruh Moderasi Perceived Supervisor Support 

 Dalam pengujian ini dapat diketahui goodness of fit (GOF) antara data dengan 

model. Tetapi dikarenakan dalam penelitian ini terdapat variabel moderasi, langkah 

awal sebelum mendapatan hasil tersebut adalah dengan melakukan uji hipotesis 

moderasi dilakukan dengan estimasi regresi dengan independen variabel work family 

conflict dengan perceived supervisor support terhadap job satisfaction sebagai 

dependen. Berdasarkan hasil ini dapat diketahui dan merangkum hasil estimasi 

sebagai berikut. 

  Tabel 4.7Output Regression Weight Moderasi WFC-PSS 

Item STD Regression Weight Error Variance 

WFC1 0.660 - 

WFC2 0.765 - 

WFC3 0.755 - 

PSS1 0.585 - 

PSS2 0.606 - 
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Tabel 4.7Output Regression Weight Moderasi WFC-PSS (Lanjutan) 

Item STD Regression Weight Error Variance 

PSS3 0.618 - 

WFC - 0.522 

PSS - 0.266 

e3 - 0.395 

e4 - 0.375 

e5 - 0.397 

e7 - 0.430 

e8 - 0.409 

e9 - 0.493 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan Excel 2010 

 Berdasarkan tabel 4.7 output regression weigth moderasi WFC-PSS dapat 

dihitung nilai koefisien regression weight dan error variance untuk indikator 

interaksi work family conflict – perceived  supervisor support agar dapat di running 

dengan metode Aiken & West (1991). Adapun perhitungan tersebut dapat di 

ilustrasikan sebagai berikut. 

Rumus regression weight Interaksi WFC-PSS: 

 Interaksi (λ)  = (WFC1 + WFC2 + WFC3) (PSS1 + PSS2 + PSS3) 

Sehingga dapat diaplikasikan kedalam penelitian ini sebagai berikut. 
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 Interaksi (λ) = (0.660 + 0.765 +0.755) (0.585 + 0.606 + 0.618) 

   = 2.180 × 1.809 

   = 3.989 

 Rumus interaksi ini berguna untuk mendapatkan nilai hubungan moderasi dari 

variabel eksogen dan endogen, sehingga mendapatkan variabel baru yang mewakili 

interkasi eksogen dan variabel moderasinya. 

Rumus error variance Interaksi WFC–PSS: 

 Var  =                     (e  FC)(tot. error  FC)    

                      (e PSS)(tot. error PSS)  tot. error  FC)  

 Var  =          (0.522) (0.395 + 0.375 + 0.397) +           (0.266)  

  (0.430 + 0.409 + 0.493) (0.395 + 0.375 + 0.397) 

  = (4.752) (0.522) (1.167) + (3.272) (0.266) (1.332) (1.167) 

  = 4.246 

 Penggunaan rumus ini berguna untuk mewakili nilai erorr yang digunakan 

untuk variabel baru interaksi moderasi. Menurut Wijanto (2008), dalam penggunaan 

SEM tidak berharap bahwa variabel bebas dapat memprediksi secara sempurna 

variabel terikat, maka dari dalam sebuah model biasanya di tambahkan komponen 
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erorr struktural. Sehingga dapat ditentukan nilai serta model interaksi untuk variabel 

moderasi perceived supervisor support terhadap work family conflict. Setelah itu 

lanjut kepada proses uji godness of fit dapat dilakukan, hasil pengolahan disimpulkan 

sebagai berikut. 

Tabel 4.8 Hasil Penelitian Indeks Godness Of Fit Pengaruh Moderasi Perceived 

Supervisor Support 

GOF Cut ofValue 
Hasil 

Analisis 

Evaluasi 

Model 

CMIN/DF CMIN/DF ≤ 3,0 (good fit) 
1.255 good fit 

CFI 
CFI ≥ 0,90 (good fit)  

0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 (marginal fit) 

CFI ≤ 0,80 (poor fit)   

0.980 good fit 

RMSEA 

RMSEA ≤0,08 (good fit) 

0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10 (marginal 

fit) 

RMSEA ≥ 0,10 (poor fit) 

RMSEA ≥ 0,10 (poor fit) 

0.050 good fit 

 

4.4.5.3 Hasil Pengujian Hipotesis  

Model keseluruhan adalah seluruh hubungan antar konstruk yang mempunyai 

hubungan kausal (sebab akibat) antara variabel laten endogen dengan variabel 

eksogen. Analisis model keseluruhan berhubungan terhadap koefisien-koefisien atau 

parameter-parameter yang menunjukkan hubungan kausal atau pengaruh variabel 

laten terhadap variabel laten lainnya, sesuai dengan rerangka konseptual penelitian. 
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Untuk melihat hasil dari pengujian hipotesis, yaitu cara mengetahui signifikansi 

dengan melihat nilai p dari hubungan sebab akibat yang ada di dalam model 

keseluruhan. Jika nilai estimasi dalam hasil analisis menunjukkan positif dan nilai p < 

0.05 dalam hasil analisis maka hipotesis terbukti signifikan dan didukung oleh data 

(HO ditolak). Apabila nilai estimasi menunjukkan hasil negative dan nilai p> 0.05 

maka hipotesis tidak terbukti signifikan dan tidak dukung oleh data (HO diterima). 

Berikut hasil analisis data dari model keseluruhan 

 

Tabel 4.9 Hasil Output Regression Weight Tanpa Moderasi 

Hipotesis Estimasi p-value Kesimpulan 

Work Family Conflict  Job 

Satisfaction 
-0.025 0.765 

H1 tidak 

didukung data 

PayJob Satisfaction 0.282 *** 
H3 didukung 

data 

Job Satisfation Employee Peformance 0.424 0.025 
H4 didukung 

data 

Sumber: data diolah oleh penulis dengan AMOS 24 

 Berdasarkan tabel 4.9 diatas, hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

1. Work Family Conflict berepengaruh negatif terhadap Job Satisfaction 

 Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar -0.025 

dengan nilai p= 0.765 > 0.05. Maka dari hasil tersebut hipotesis work family conflict 

terbukti memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan. Dengan demikian work 
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family conflict secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap job satisfaction 

dan Ho diterima 

2. Pay berpengaruh positif terhadap Job Satisfaction 

 Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0.282 

dengan nilai p = ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif dengan 

nilai probabilitas 0.000lebih kecil dari 0.05. Dengan demikian, pay memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap job satisfaction dan H0 ditolak 

3. Job Satisfaction berpengaruh positif terhadap Employee Performance 

 Berdasarkan hasil dari pengujian data diperoleh nilai estimasi sebesar 0.424 

dengan nilai p = 0.025. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif 

dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0.05. Dengan demikian, job satisfaction 

memiliki pengaruh positsif dan signifikan terhadap employee performance, maka Ho 

ditolak. 

 

Tabel 4.10 Hasil Output Regression WeightModerasi Perceived Supervisor 

Support 

Hipotesis Estimasi p-value Kesimpulan 

Work Family Conflict  Job 

Satisfaction 
-1.791 0.267 

Tidak didukung 

data 

Perceived Supervisor Support  Job 

Satisfaction 
-1.777 0.522 

Tidak didukung 

data 

Int-Perceived Supervisor Support  Job 

Satisfaction 
0.021 0.306 

H2  tidak 

didukung data 

Sumber: data diolah oleh penulis dengan AMOS 24 
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 Berdasarkan tabel 4.8 diatas, hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

1. Work Family Conflict berpengaruh negatif terhadap Job Satisfaction 

  Berdasarkan hasil pengujian data, diperoleh bahwa nilai estimasi-1.791 

dan nilai p 0.267. Dengan demikian hasil estimasi tersebut menujukkan hasil yang 

negatif dengan probabilitas lebih dari 0.05. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

terjadi hubungan negatif dan tidak signifikan antara work family conflict terhadap job 

satisfaction. Dengan demikian  work family conflict secara langsung tidak 

berpengaruh signifikan terhadap job satisfaction.  

2.  Perceived Supervisor Support berpengaruh negatif terhadap Job Satisfaction 

  Berdasarkan hasil pengujian data, diperoleh bahwa nilai estimasi -1.777 

dan nilai   p 0.522. Dengan demikian hasil estimasi tersebut menunjukka hasil yang 

negatif dengan probabilitas lebih dari 0.05. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

terjadi hubungan negatif tidak signifikan antara perceived supervisor support 

terhadap job satisfaction. Dengan demikian perceived supervisor support secara 

langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap job satisfaction. 

3. Interaksi moderasi perceived supervisor support memberikan dampak positif 

terhadap job satisfaction  
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  Berdasarkan hasil pengujian data, diperoleh bahwa nilai estimasi 0.021 

dan nilai p 0.306. Dengan demikian hasil estimasi tersebut menunjukkan hasil yang 

positif dengan nilai probabilitas lebih besar dari 0.05. Sehingga bisa ditarik 

kesimpulan bahwa variabel perceived supervisor support secara langsung tidak 

memberikan efek moderasi antara work family conflict dengan job satisfaction dan 

Ho diterima. 

4.5 Pembahasan 

Pada penelitian ini, hasil analisis data menujukkan bahwa seluruh konstruk 

atau alat ukur dari setiap variabel valid, terkecuali reliabilitas dari 1 variabel yang 

dinilai kurang reliabel, namum model pengukuran lainnya telah sesuai dengan metode 

Structural Equation Modelling (SEM). Struktur model keseluruhan menujukkan dari 

4 hipotesis, hanya 2 hipotesis terbukti berpengaruh signifikan. Berikut pembahasan 

dari hasil pengujian hipotesis yang akan peneliti bahas pada sub-bab dibawah ini. 

4.5.1 Pengaruh Work Family Conflict terhadap Job SatisfactionTanpa adanya 

Hubungan Moderasi 

 Hasil pembuktian hipotesis dalam penelitian ini menujukkan adanya pengaruh 

negatif dan tidak signifikan antara work family conflict terhadap job satisfaction. Hal 

ini dikarenakan usia para pekerja yang sebagian besar dapat dikatakan berusia muda 

dan di perkirakan tidak terlalu memiliki banyak konflik terkait keluarga, terbukti 

bahwa jumlah usia terbanyak karyawan PT. Bank DBS Indonesia yang pertama 
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adalah usia 26-30 tahun sebanyak 35% dan yang kedua adalah dengan usia 21-25 

tahun sebanyak 25% dari seluruh jumlah karyawan yang ada di perusahaan tersebut. 

Maka dari itu pernyataan dari Cortese et al (2010) yang menyatakan bahwa presepsi 

dari work family conflict  dapat berkaitan dengan rendahnya kepuasan kerja, tidak 

terbukti pada penelitan ini. 

4.5.2 Pengaruh  Pay terhadap Job Satisfaction 

 Hasil penelitian ini menujukkan bahwa pay memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap job satisfaction. Hal ini menyatakan bahwa karyawan PT. Bank 

DBS memiliki rasa kepuasan atas pekerjaannya dengan gaji atau bayaran yang di 

berikan oleh perusahaan. Pernyataan tersebut di dukung oleh penelitian yang 

menyatakan ketika gaji untuk sistem kinerja menghubungkan kinerja individu dan 

organisasi, karyawan dapat melihat pekerjaan mereka penting, yang akan 

meningkatkan kepuasan kerja mereka karena mereka mampu memenuhi kebutuhan 

yang tinggi, contohnya seperti harga diri (Stringer et al, 2011). Selain itu dalam 

penelitian (Judge et al, 2010) menyatakan bahwa pay berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap job satisfaction. 

4.5.3 Pengaruh Job Satisfaction terhadap Employee Performance 

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan 

antara job satisfaction terhadap employee performance. Informasi tersebut didukung 

oleh Robbins & Judge (2015), menjelaskan bahwa Job Satisfaction merupakan 
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perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang dihasilkan dari evaluasi 

karakteristiknya. Penelitian Purnama (2013) mengatakan bahwa job satisfaction 

memberikan pengaruh positif yang signifikan pada employee perfomance dan 

penelitian ini terbukti secara statistik. Hasil ini juga konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Atmojo (2015),  Job satisfaction memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap employee performance. Dalam penelitian nya juga menjelaskan 

semakin tinggi kepuasan kerja yang dimiliki karyawan maka kinerja karyawan pun 

akan semakin meningkat. 

 

4.5.4 Peran Perceived Supervisor Support sebagai moderasi antara Work Family 

Conflict dengan Job Satisfaction  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh langsung  

perceived supervisor support  yang memberikan dampak moderasi terhadap 

hubungan work family conflict dengan job satisfaction. Hal tersebut dikarenakan para 

karyawan merasa bahwa supervisor memperlakukan mereka dengan cara yang baik 

dan adil. Penyataan tersebut didukung oleh penelitian Ahmed et al (2012) yang 

mengatakan bahwa perceived supervisor support tidak memberikan korelasi yang 

signifikan sebagai variabel moderasi antara work family conflict dengan job 

satisfaction 
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4.6 Implikasi Manajerial 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh work 

family conflict dan pay melalui job satisfaction terhadap employee performance serta 

adanya perceived supervisor support sebagai variabel moderasi. Berdsarkan hasil 

penelitian, work family conflict yang karyawan PT. Bank DBS Indonesia memiliki 

pengaruh negatif  tidak langsung terhadap job satisfaction. Sedangkan pengaruh pay 

yang diberikan perusahaan kepada para karyawan memberikan dampak positif 

terhadap job satisfaction dari karyawan PT. Bank DBS Indonesia. Dari kepuasan 

kerja tersebut juga memberikan dampak positif signifikan terhadap employee 

performance dari para karyawan PT. Bank DBS Indonesia. 

 Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pada karyawan PT. Bank DBS 

Indonesia dimana PT. Bank DBS Indonesia merupakan perusahaan perbankan yang 

memiliki sub-bisnis finanacial technology di dalamnya yaitu digibank by DBS yang 

terdapat beberapa implikasi. Hal ini dapat memberikan masukan kepada pihak 

Manajemen Sumber Daya Manusia yang ada pada PT. Bank DBS Indonesia kantor 

pusat DBS Bank Tower, Jakarta sebagai berikut. 

1. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa hubungan work family conflict 

terhadap job satisfaction berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Hal ini 

menyatakan bahwa tidak ada pengaruh secara langsung dari konflik peran 

ganda yang dimiliki karyawan PT. Bank DBS Indonesia dapat memberikan 

dampak negatif terhadap kepuasan kerja mereka. Terbukti pada hasil 
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kuesioner dari profil lama bekerja responden bahwa karyawan PT. Bank DBS 

Indonesia dapat bertahan 3 sampai 4 tahun lamanya, dimana hasil tersebut 

menyatakan bahwa karyawan dapat mengimbangi antara urusan pribadi 

dengan pekerjaan atau dapat dikatakan karyawan bekerja secara profesional 

dikarenakan dengan adanya konflik yang dimiliki tidak mempengaruhi 

kepuasan kerja dari para karyawan. 

2. Hasil lain yang dapat di ambil dari penelitian ini bahwa hubungan pay 

terhadap job satisfation berpengaruh positif signifikan. Dalam penelitian 

Salleh & Memon (2015), gaji  sering  dianggap  sebagai  pendekatan  sukses   

untuk  memotivasi   perilaku  karyawan   sehingga   organisasi  sekarang   ini  

fokus  memastikan bahwa para karyawan yang mereka punya puas dengan 

gaji yang mereka serahkan. PT. Bank DBS Indonesia diluar memberikan gaji, 

juga memberikan insentif over time yang tinggi apabila para karyawannya 

dibutuhkan untuk bekerja lebih dari jam kerjanya. Selain itu perusahaan juga 

memberikan insentif lain diluar gaji seperti transport apabila karyawan 

tersebut diharuskan bekerja di luar kantor. Hal-hal tersebut tentunya dapat 

meningkatkan kepuasan kerja dari effort yang telah di lakukan oleh para 

karyawannya. Hal ini di dukung oleh pernyataan Malik (2012)  yang 

menyatakan bahwa penilaian kepuasan yang berkaitan dengan pekerjaan dapat 

dibuat dengan bantuan sistem pembayaran gaji. 
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3. Hasil dari penelitian ini juga menyatakan bahwa hubungan job satisfaction 

dengan employee performance memiliki hubungan positif dan signifikan. Hal 

tersebut di perkuat oleh penelitian Menurut Robbins & Judge (2015), 

menjelaskan bahwa job satisfaction merupakan perasaan positif tentang 

pekerjaan seseorang yang dihasilkan dari evaluasi karakteristiknya. Selain itu 

Hasil ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Atmojo 

(2015), Job satisfaction memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap employee performance. Di dalam penelitian ini dapat dinyatakan 

bahwa job satisfaction yang dimiliki oleh para karyawan PT. Bank DBS 

Indonesia memberikan pengaruh positif terhadap kinerja yang diberkan untuk 

perusahaan. 

4. Dari segi moderasi perceived supervisor support yang ada di dalam penelitian 

ini hasil yang di dapat dari hubungan work family conflict dan job satisfaction 

adalah tidak memberikan dampak moderasi. Hal tersebut diketahui oleh hasil 

yang telah dilakukan peneliti bahwa variabel moderasi perceived supervisor 

support memiliki dampak positif tetapi tidak signifikan. Dalam penelitian Gok 

et al (2014) mengatakan bahwa perceived supervisor support didefinisikan 

sebagai tingkat dimana seorang bawahan merasa bahwa di dukung dan 

dihormati oleh atasannya. Dimana hal ini juga yang dirasakan oleh para 

karyawan PT. Bank DBS Indonesia. Maka dari itu perceived supervisor 
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support dalam penelitian ini tidak memperkuat hubungan negatif antara work 

family conflict dengan job satisfaction yang ada.  

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh work family conflict dan 

pay melalui job satisfaction terhadap employee performance, serta untuk mengetahui 

pengaruh moderasi variabel perceived supervisor support antara work family conflict 

dengan job satisfaction. Setelah dilakukan tahap yang panjang untuk menganalisis 

data menggunakan metode SEM, dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Work family conflict tidak berpengaruh negatif terhadap job satisfaction 

2. Pay terbukti berpengaruh positif terhadap job satisfaction. 

3. Job satisfaction berpengaruh positif signifikan terhadap employee 

 performance. 

4. Perceived supervisor support tidak memberikan efek moderasi positif 

 terhadap hubungan negatif work family conflict dengan job satisfaction. 

 

5.2 Saran 

 Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini dapat menjadi saran untuk kedepan 

khusunya bagi sektor perbankan agar dijadikan bahan evaluasi dalam mengatasi 
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karyawan yang memiliki konflik diluar pekerjaan yang dapat mempengaruhi 

kerpuasan bekerjanya, serta agar perusahaan –perusahaan financial technology yang 

ada di Indonesia khususnya di Jakarta dapat meningkatkan performance dari para 

karyawannya. Adapun saran yang adapat meminimalisir terjadinya penurunan job 

satifaction dan performance dimasa yang akan datang. Adapun saran yang dapat 

diberikan kepada kontribusi prkatis sektor perbankan khususnya pada perbankan PT. 

Bank DBS Indonesia kantor pusat DBS Bank Tower, jakarta dan untuk peneliti 

selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan PT. Bank DBS Indonesia kantor pusat DBS Bank Tower, 

Jakarta. 

 Dalam hal ini perusahaan harus mampu menjamin karyawan agar tetap 

memberikan kinerja yang baik. Dengan adanya tuntutan kerja yang semakin 

tinggi serta pressure yang dimiliki karyawan di dalam urusan pekerjaan 

maupun hal lain (keluarga) sebaiknya perusahaan dapat memberikan fasilitas 

– fasilitas yang dapat menunjang kenyaman bagi karyawan seperti game 

corner, perpustakaan, atau bahkan napping room yang dapat membantu 

karyawan memiliki waktu ber-relaksasi ditengah – tengah kesibukan dan 

tuntutan pekerjaan lainnya. Di sisi lain perusahaan harus menyeimbangkan 

apa yang mereka tuntut pada karyawan, mereka juga dapat memberikan gaji 

serta tunjangan sesuai dengan apa yang dilakukan karyawannya, karena 

terbukti dalam penelitian ini gaji merupakan salah satu indikator penunjang 
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kepuasan kerja karyawan. Dengan terpenuhinya kepuasan kerja karyawan, 

maka kinerja karyawan akan semakin meningkat dan dapat membantu 

perusahaan dalam memenuhi target atau tujuan yang dimiliki perusahaan.  

2.  Saran bagi peneliti selanjutnya 

1) Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk tidak menggunakan variabel 

perceived supervisor support dikarenakan di dalam penelitian ini variabel 

perceived supervisor support tidak memiliki pengaruh moderasi yang 

signifikan antara work family conflict dengan job satisfaction. Selain itu 

pada saat dilakukan uji kecocokan model, variabel ini dinyatakan tidak 

reliabel atau dengan kata lain tidak dapat diandalkan dan tidak konsisten 

apabila di lakukan pengujian kembali. 

2) Dengan adanya variabel work family conflict di dalam suatu penelitian, 

sebaiknya menambahkan pertanyaan mengenai profil responden apakah 

responden tersebut sudah menikah atau belum agar hubungan negatif dari 

variabel work family conflict lebih relevan pada penelitian selanjutnya. 
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Lampiran 1: Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas (pre-test) 

1. a) Validitas Work Family Conflict 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .613 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 32.174 

Df 10 

Sig. .000 

 

 

Anti-image Matrices 
 WFC1 WFC2 WFC3 WFC4 WFC5 

Anti-image Covariance WFC1 .557 -.260 -.025 -.063 -.286 

WFC2 -.260 .637 -.183 .028 .043 

WFC3 -.025 -.183 .593 -.322 -.089 

WFC4 -.063 .028 -.322 .695 .142 

WFC5 -.286 .043 -.089 .142 .726 

Anti-image Correlation WFC1 .626a -.437 -.043 -.102 -.449 

WFC2 -.437 .668a -.298 .042 .064 

WFC3 -.043 -.298 .632a -.501 -.136 

WFC4 -.102 .042 -.501 .539a .199 

WFC5 -.449 .064 -.136 .199 .557a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Component Matrixa 

 

Component 

1 2 

WFC1 .784 -.366 

WFC2 .756 -.070 

WFC3 .750 .413 

WFC4 .518 .712 

WFC5 .523 -.647 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 
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b) Validitas Perceived Supervisor Support 

 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .572 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 20.174 

df 6 

Sig. .003 
 

 

Anti-image Matrices 
 PSS1 PSS2 PSS3 PSS4 

Anti-image Covariance PSS1 .768 .112 -.312 -.124 

PSS2 .112 .654 -.237 -.309 

PSS3 -.312 -.237 .660 -.013 

PSS4 -.124 -.309 -.013 .723 

Anti-image Correlation PSS1 .520a .158 -.439 -.166 

PSS2 .158 .549a -.362 -.449 

PSS3 -.439 -.362 .588a -.019 

PSS4 -.166 -.449 -.019 .624a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Component 

Matrixa 

 

Component 

1 

PSS1 .587 

PSS2 .740 

PSS3 .775 

PSS4 .718 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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c) Validitas Pay 

 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .750 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 54.342 

df 6 

Sig. .000 
 

Anti-image Matrices 
 P1 P2 P3 P4 

Anti-image Covariance P1 .515 .097 -.177 -.149 

P2 .097 .494 -.093 -.211 

P3 -.177 -.093 .418 -.118 

P4 -.149 -.211 -.118 .325 

Anti-image Correlation P1 .745a .192 -.381 -.364 

P2 .192 .721a -.204 -.527 

P3 -.381 -.204 .808a -.321 

P4 -.364 -.527 -.321 .726a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

Component 

Matrixa 

 

Component 

1 

P1 .778 

P2 .776 

P3 .875 

P4 .910 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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d) Validitas Job Satisfaction 

 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .824 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 64.844 

df 6 

Sig. .000 

 

 

Anti-image Matrices 
 JS1 JS2 JS3 JS4 

Anti-image Covariance JS1 .355 -.170 -.061 -.061 

JS2 -.170 .277 -.110 -.126 

JS3 -.061 -.110 .503 -.093 

JS4 -.061 -.126 -.093 .454 

Anti-image Correlation JS1 .809a -.540 -.144 -.152 

JS2 -.540 .760a -.294 -.355 

JS3 -.144 -.294 .892a -.196 

JS4 -.152 -.355 -.196 .873a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

Component 

Matrixa 

 

Component 

1 

JS1 .880 

JS2 .920 

JS3 .827 

JS4 .849 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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  e) Validitas  Employee Performance 

 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .716 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 44.524 

df 6 

Sig. .000 

 

 

Anti-image Matrices 
 EP1 EP2 EP3 EP4 

Anti-image Covariance EP1 .353 .035 -.237 -.106 

EP2 .035 .807 -.102 -.163 

EP3 -.237 -.102 .335 -.088 

EP4 -.106 -.163 -.088 .598 

Anti-image Correlation EP1 .661a .066 -.688 -.231 

EP2 .066 .798a -.195 -.235 

EP3 -.688 -.195 .668a -.196 

EP4 -.231 -.235 -.196 .846a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

Component 

Matrixa 

 

Component 

1 

EP1 .867 

EP2 .591 

EP3 .892 

EP4 .804 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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2. a) Reliabilitas (pre-test) Work Family Conflict  

 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

.690 5 

 

b) Relibilitas (pre-test) Perceived Supervisor Support 

 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

.660 4 

 

    c) Reliabilitas (pre-test) Pay 

 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

.848 4 

 

    d) Reliabilitas (pre-test) Job Satisfaction 

 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

.892 4 

 

    e) Reliabilitas (pre-test) Employee Performance 

 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

.808 4 
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Lampiran 2: Measurement Model (sebelum penghapusan) 
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Measurement Model (setelah penghapusan) 
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Lampiran 3:Structural Model 

Structural Model Tanpa Variabel Moderasi (sebelum penghapusan) 

 

Structural Model Tanpa Variabel Moderasi (setelah penghapusan) 

 

 

Pengaruh Work Famliy Conflict and Pay..., Lulu Tridhyanti Putri, Ma.-Ibs, 2018



100 
 

  
Indonesia Banking School 

 

Structural Model Moderasi Perceived Supervisr Support (setelah penghapusan) 

 

 

Lampiran 4: 

Model Fit Summary 

Notes For Model (Default Model) 

Computation of degrees of freedom (Default model) 

Number of distinct sample moments: 153  

Number of distinct parameters to be estimated: 44  

Degrees of freedom (153 - 44): 109  

 

Result (Default model) 

Minimum was achieved 

Chi-square = 146.593 

Degrees of freedom = 109 

Probability level = .010 
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Hasil Penelitian Godness of Fit tanpa moderasi 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 31 106.529 74 .008 1.440 

Saturated model 105 .000 0 
  

Independence model 14 733.691 91 .000 8.063 

 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model .855 .821 .951 .938 .949 

Saturated model 1.000 
 

1.000 
 

1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .065 .034 .091 .184 

Independence model .261 .243 .278 .000 
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Lampiran 5: Standardized Regression Weight 

Standardized Regression Weight (sebelum penghapusan) 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

WFC5 <--- WFC .180 

WFC4 <--- WFC .346 

WFC3 <--- WFC .748 

WFC2 <--- WFC .758 

WFC1 <--- WFC .660 

PSS4 <--- PSS .468 

PSS3 <--- PSS .591 

PSS2 <--- PSS .639 

PSS1 <--- PSS .544 

P4 <--- P .733 

P3 <--- P .755 

P2 <--- P .499 

P1 <--- P .675 

JS4 <--- JS .673 

JS3 <--- JS .703 

JS2 <--- JS .818 

JS1 <--- JS .885 

EP4 <--- EP .852 

EP3 <--- EP .897 

EP2 <--- EP .738 

EP1 <--- EP .783 
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Standardized Regression Weight (setelah penghapusan) 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

WFC3 <--- WFC .755 

WFC2 <--- WFC .765 

WFC1 <--- WFC .660 

PSS3 <--- PSS .618 

PSS2 <--- PSS .606 

PSS1 <--- PSS .585 

P4 <--- P .671 

P3 <--- P .796 

P1 <--- P .719 

JS4 <--- JS .670 

JS3 <--- JS .706 

JS2 <--- JS .817 

JS1 <--- JS .886 

EP4 <--- EP .854 

EP3 <--- EP .896 

EP2 <--- EP .739 

EP1 <--- EP .782 
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Lampiran 6: 

Estimate – Regression WeightTanpa Moderasi 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

JS <--- WFC -.025 .083 -.298 .765 
 

JS <--- P .567 .137 4.131 *** 
 

EP <--- JS .401 .179 2.237 .025 
 

WFC3 <--- WFC 1.000 
    

WFC2 <--- WFC 1.091 .198 5.522 *** 
 

WFC1 <--- WFC .791 .145 5.457 *** 
 

P4 <--- P 1.000 
    

P3 <--- P 1.141 .189 6.027 *** 
 

P1 <--- P .893 .158 5.665 *** 
 

JS4 <--- JS 1.000 
    

JS3 <--- JS 1.046 .167 6.279 *** 
 

JS2 <--- JS 1.286 .183 7.017 *** 
 

JS1 <--- JS 1.390 .189 7.339 *** 
 

EP1 <--- EP 1.000 
    

EP2 <--- EP .869 .110 7.868 *** 
 

EP3 <--- EP 1.280 .132 9.716 *** 
 

EP4 <--- EP 1.484 .160 9.295 *** 
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Estimate – Regression Weight Moderasi Perceived Supervisor Support 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

JS <--- WFC -1.791 1.613 -1.110 .267 
 

JS <--- PSS -1.777 2.773 -.641 .522 
 

JS <--- Int_WfcPss .021 .021 1.025 .306 
 

WFC3 <--- WFC 1.000 
    

WFC2 <--- WFC 1.035 .140 7.413 *** 
 

WFC1 <--- WFC .812 .123 6.592 *** 
 

PSS1 <--- PSS 1.000 
    

PSS2 <--- PSS 1.117 .219 5.106 *** 
 

PSS3 <--- PSS 1.139 .225 5.054 *** 
 

JS1 <--- JS 1.000 
    

JS2 <--- JS .927 .094 9.825 *** 
 

JS3 <--- JS .745 .093 7.997 *** 
 

JS4 <--- JS .726 .098 7.410 *** 
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Lampiran 7:  Kuesioner 
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