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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor – faktor Work 

Family Conflict¸Job Stress dan Work Motivation terhadap Employee Job 

Performance (studi kasus pada: Pramugari PT. XYZ). Sampel yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah 110 Pramugari PT XYZ terutama mereka yang telah menjadi 

pramugari tetap di PT XYZ dan telah memenuhi kriteria yang dipakai dalam 

penelitian.   

Dalam penelitian ini variabel eksogen yang dipakai adalah Work Family 

Conflict, Job Stress dan Work Motivation yang dapat mempengaruhi variabel 

endogen yaitu, Employee Job Performance. Penelitian ini menggunakan metode 

analisis deskriptif kuantitatif dengan mengambil sampel dan kuesioner sebagai 

data utama. Responden dipilih dengan menggunakan teknik non probability 

sampling dan convenience sampling. Penelitian ini menggunakan 22 indikator 

pernyataan dengan menggunakan skala interval likert 1-6. Sampling dan analisis 

hasil menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan alat AMOS 22.  

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Work Family 

Conflict memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Employee Job 

Performance. 2) Job Stress memiliki pengaruh negatif dan signifikan Employee 

Job Performance. 3) Work Motivation memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Employee Job Performance 

Kata Kunci: Work Family Conflict, Job Stress, Work Motivation, Employee Job 

Performance 
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ABSTRACT 

This study aims to determine the influence of factors – factors Work 

Family Conflict, Job Stress, Work Motivation to Employee Job Performance 

(study case on: stewardess PT XYZ). The sample used in this study were 110 

stewardess of PT XYZ, especially those who are permanent stewardess  in PT XYZ 

and have met the criteria used in the study. 

 In this study exogenous variables used are Work Family Conflict, Job 

Stress, Work Motivation that can affect endogenous variable that is, Employee 

Job Performance. This research uses quantitative descriptive analysis method by 

taking sample and questioannaire as main data. Repondents were selected using 

non probability sampling and convenience sampling techniques. This research 

uses 22 statement indicator by using likert scare 1-6. Sampling and yield analysis 

using Structural Equation Modeling (SEM) with AMOS 22 as a tools.  

The results of this study can be summarized as follows: 1) Work Family 

Conflcit has a positive and significant effect on Employee Job Performance. 2) 

Job Stress has a positive and significant influence Employee Job Performance. 3) 

Work Motivation has a positive and significant influence on Employee Job 

Performance. 

Key Word: Work Family Conflict, Job Stress, Work Motivation, Employee Job 

Performance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Berdasarkan data Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2014, 

Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan pada penduduk usia kerja di mana 

30% dari 53 juta tenaga kerja adalah wanita (Warokka & Febrilia, 2015). 

Fenomena mengenai istri yang membantu suaminya untuk mencari nafkah 

keluarganya belakangan ini sedang marak terjadi,apalagi sekarang ini sudah 

masuk dalam era globalisasi yang mana emansipasi perempuan sangat dijunjung 

tinggi pada era sekarang ini. Hal ini ditandai dengan demografi pekerja 

perempuan diseluruh dunia yang semakin lama semakin tinggi peningkatannya. 

Seorang istri tidak bisa melepas tanggung jawab dalam keluarga untuk mengurusi 

suami maupun anaknya, namun seorang istri yang pekerja juga tidak bisa melepas 

kodratnya terhadap kewajibannya pada perusahaan dimana tempat mereka 

bekerja, karena pada dasarnya perusahaan selalu menuntut pekerjanya untuk 

bekerja secara maksimal demi menunjang kinerja perusahaannya. Pemilihan objek 

penelitian ini dilakukan pada maskapai nasional PT. XYZ , yang merupakan salah 

satu maskapai penerbangan nasional berskala internasional di Indonesia yang 

memiliki Flight Attendant pramugari terbanyak sebanyak 2572 pramugari, data 

tersebut berdasarkan data dari HR management maskapai nasional PT. XYZ 

(2016).  

Pengaruh Work Family..., Muhamad Ritzky Andri Prasetya Sumarlin , Ma.-IBS, 2017



 
 
 

2 
 

 

Indonesia Banking School 

 

Fenomena tersebut terjadi dikalangan pramugari maskapai nasional PT. 

XYZ. Pada persaingan industri sejenis lainnya, pramugari PT. XYZ dituntut 

dengan segala hal yang mewajibkan karyawannya mengeluarkan segala tenaganya 

untuk mendapatkan job perfomance yang tinggi sehingga menghasilkan hasil 

yang maksimal pada perusahaan. Berdasarkan website maskapai nasional PT. 

XYZ (2017) Maskapai penerbangan nasional PT. XYZ kembali dinobatkan 

sebagai World’s Best Cabin Crew dari Skytrax, sebuah lembaga independen 

pemeringkat penerbangan yang berkedudukan di London. Penghargaan sebagai 

awak kabin terbaik dunia tersebut merupakan yang keempat kali berturut-turut 

diterima oleh maskapai nasional PT. XYZ sejak tahun 2014. Penghargaan tersebut 

tidak terlepas dari peran penting cabin crew PT. XYZ yang setiap saat dituntut 

bekerja profesional. 

Berdasarkan wawancara beberapa pramugari maskapai nasional PT. XYZ 

yang sudah berkeluarga, mereka sering dihadapkan konflik yang bertentangan 

antara keluarga dengan pekerjaan. Frone & Cooper (1992) menyatakan bahwa 

alasan di balik work family conflict adalah jam kerja yang panjang dan tidak pasti, 

bekerja lembur, ukuran organisasi, upah rendah, sikap negatif dari manajemen, 

hubungan kerja, promosi,harapan keluarga, status kesehatan, jumlah anak, usia, 

pendapatan, kinerja karyawan (Nart & Batur,2013). 

 Seorang istri yang bekerja pasti akan memiliki dua peran yang harus sama-

sama dijalankan yang pertama peran terhadap keluarganya baik suami,anak 

maupun sanak saudara, dan juga peran terhadap perusahaannya, peran keduanya 

harus sama-sama dijalankan tidak boleh ada yang dilalaikan dari keduanya 
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sehingga peran keluarga maupun peran terhadap perusahaan sering berbenturan 

lalu menimbulkan work family conflict. Peran dalam keluarga berhubungan 

dengan tekanan yang timbul dalam permasalahan rumah tangga dan juga 

mengurus anak, peran dalam pekerjaan berhubungan dengan beban kerja yang 

berlebihan dan waktu yang sempit misalkan pekerjaan harus diselelesaikan tepat 

waktu. 

Berdasarkan penjelasan diatas keluarga dan pekerjaan saling terkait, akan 

tetapi dalam mengintegrasikan sangat sulit. Adanya peningkatan dual career 

dalam rumah tangga, karyawan semakin memiliki peran yang besar antara 

pekerjaan dan keluarga secara bersamaan. mereka harus berurusan dengan 

tuntutan yang berkaitan dengan pekerjaan yang membatasi kinerja peran keluarga 

dan sebaliknya. Tanggung jawab ganda yang dimiliiki karyawan,karyawan lebih 

mungkin untuk mengalami konflik interrole atau pekerjaan-keluarga yang 

melibatkan tuntutan yang tidak mampu berjalan secara bersama (Aminah, 2008). 

 Persaingan maupun tuntutan profesionalitas pramugari dalam mengerjakan 

pekerjaannya menimbulkan banyak tekanan-tekanan yang harus dihadapi 

pramugari. Macam-macam karakter penumpang dihadapi pramugari setiap 

harinya, terkadang menimbulkan job stress bagi pramugari. Stress adalah suatu 

kondisi gangguan mental fisik dan psikologis yang terjadi dalam situasi tekanan, 

ketika sumber daya tidak dapat memenuhi permintaan dari seorang individu 

(Mubasher & Naqvi, 2013). Job stress adalah fenomena bahwa setiap karyawan 

atau majikan menghadapi pada pekerjaan dan menangani secara berbeda sesuai 
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dengan jalannya sendiri. Ini pada dasarnya adalah ketidaksesuaian antara 

kemampuan individu dan permintaan organisasi (Mubasher & Naqvi, 2013). 

Pada dasarnya job stress memiliki tiga komponen utama (1) stimulus: 

Apakah stimulan utama yang dihasilkan dari perasaan stres yang mungkin datang 

dari lingkungan, organisasi atau individu, (2) respon: psikologis, fisik atau reaksi 

perilaku, yang mewakili individu sebagai ketegangan kecemasan dan frustrasi (3) 

interaksi: yang menjelaskan hubungan antara stimulus dan elemen respon (Gharib, 

et all, 2016). Usaha untuk meningkatkan kinerja karyawan, diantaranya adalah 

dengan memperhatikan job stress. Stres merupakan suatu kondisi keadaan 

seseorang mengalami ketegangan karena adanya kondisi yang mempengaruhinya, 

kondisi tersebut dapat diperoleh dari dalam diri seseorang maupun lingkungan di 

luar diri seseorang. Stres dapat menimbulkan dampak yang negatif terhadap 

keadaan psikologis dan biologis bagi karyawan (Astianto, et all, 2014). 

Selain job stress faktor lain yang dapat mempengaruhi employee job 

performance adalah work motivation. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang 

didorong oleh kekuasaan dari diri orang tersebut, kekuatan pendorong itulah yang 

disebut motivasi. Masalah dalam hal motivasi terkadang dianggap sederhana dan 

dapat menjadi kompleks,padahal segala sesuatu yang dilakukan manusia tidak 

akan bisa berhasil tanpa adanya dorongan-dorongan sehingga yang dilakukan 

manusia tersebut sesuai dengan keinginannya, oleh sebab itu motivasi bisa 

menjadi hal kompleks yang bisa menjadi menunjang kesuksesan seseorang. 

Motivasi karyawan adalah proses dimana satu orang memiliki kemauan untuk 

memenuhi kebutuhan mereka. kebutuhan individu bisa dalam hal kebutuhan 
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hidup, keselamatan, sosial, harga diri dan aktualisasi diri (Said, Nur et al,2015). 

Motivasi adalah proses yang menyumbang intensitas individu, arah dan ketekunan 

usaha ke arah pencapaian tujuan (Afful-Brony,  2012). 

 Seseorang yang percaya bahwa mereka akan menerima imbalan untuk 

melakukan sesuatu, termotivasi untuk melakukan segala sesuatu yang mereka bisa 

untuk mencapai tujuan tertentu (Ibrahim, et all, 2015)  pernyataan ini sesuai  

berdasarkan wawancara beberapa pramugari karena work motivation pramugari 

sebagian besar didasarkan karena keperluan ekonomi. Pramugari bekerja bukan 

hanya memakan waktu maupun meninggalkan keluarga, namun juga pramugari 

selalu mempertaruhkan nyawanya selama menjalankan tugas,apabila imbalan 

yang di dapat tidak sesuai dengan pengorbananya maka motivasi pramugari untuk 

bekerja akan rendah yang menyebabkan employee job performance dari 

pramugari tersebut juga tidak sesuai dengan standar yang di tetapkan maskapai 

nasional PT. XYZ. 

Kinerja adalah perilaku dipamerkan atau sesuatu yang dilakukan oleh 

karyawan (Mawoli, 2011). Kinerja adalah sesuatu yang satu orang lakukan. 

Berkaitan dengan bagaimana individu melakukan tugas, dalam hal ini kinerja 

pekerjaan sebagai perilaku untuk melakukan tugas seseorang (Ufuophu-Biri, 

2014). Employee job performance merupakan suatu keharusan yang harus 

dikeluarkan setiap karyawan secara maksimal agar perusahaan dapat mencapai 

tujuannya,karena apabila perusahaan tidak mencapai tujuannya maka perusahaan 

tersebut bisa dikatakan tidak berhasil. Maskapai nasional PT. XYZ sudah bisa 

dikatakan berhasil dalam meningkatkan kinerja karyawannya secara maksimal, itu 
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terbukti karena PT. XYZ sudah berkali-kali mendapatkan penghargaan The Best 

Aircrews tingkat dunia. Maskapai nasional PT. XYZ selalu menanamkan rasa 

sense of belonging kepada karyawannya, yang dimaksud sense of belonging 

adalah rasa memiliki suatu kelompok atau organisasi dalam diri anggotanya, salah 

satu kebutuhan paling dasar untuk manusia, begitu pula yang dilakukan PT. XYZ 

kepada setiap anggotanya. Tumbuhnya rasa memiliki yang dimiliki para 

pramugari PT. XYZ membuat employee job performance para pramugari menjadi 

maksimal. Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka penulis akan meneliti 

“Pengaruh Work Family Conflict, Job Stress dan Work Motivation Terhadap 

Employee Job Performance Pada Pramugari di Maskapai Nasional PT. XYZ” 

1.2. Ruang Lingkup Masalah 

Berikut ini adalah batasan yang dibuat penulis dalam penyusunan penelitian. 

1. Penelitian yang diteliti penulis berdasarkan pengembangan dari hasil-hasil 

penelitian sebelumnya. Penelitian ini dapat berupa modifikasi model, atau 

modifikasi metode penelitian dari hasil-hasil penelitian sebelumnya. 

2. Variabel independen yang ada dalam penelitian ini adalah Work Family 

Conflict, Job Stress dan Work Motivation. Ketiga variabel tersebut dipilih 

menjadi variabel independen karena dapat memberi dampak yang nyata 

kepada variabel dependen. Sementara itu variabel dependen yang terkait 

dengan variabel independen sebelumnya adalah employee job performance. 

3. Objek penelitian ini dikhususkan bagi karyawan maskapai nasional PT. XYZ 

dalam divisi pramugari dengan status pegawai tetap yang sudah berkeluarga, 

penelitian ini akan mengukur tingkat employee job performance melalui sisi 
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work family conflict, job stress, dan work motivation karyawan  selama 

bekerja. 

 

1.3. Identifikasi Masalah 

Fenomena mengenai istri yang membantu suaminya untuk mencari nafkah 

keluarganya belakangan ini sedang marak terjadi,apalagi sekarang ini sudah 

masuk dalam era globalisasi yang mana emansipasi perempuan sangat dijunjung 

tinggi pada era sekarang ini. Hal ini ditandai dengan demografi pekerja 

perempuan diseluruh dunia yang semakin lama semakin tinggi peningkatannya, 

karena fenomena tersebut sering dihadapi seorang istri maka timbul permasalahan 

seperti work family conflict, job stress dan work motivation yang akan diteliti oleh 

penulis dengan variabel dependen employee job performance. 

 

1.4. Perumusan Masalah 

Employee job performance Karyawan merupakan hal terpenting 

perusahaan yang dibebani pada karyawan selama  karyawan melakukan 

pekerjaaanya apabila employee job performance menurun maka kinerja 

perusahaannya juga akan menurun. Beberapa faktor yang dapat memberikan hasil  

negatif terhadap employee job performance adalah work family conflict, job stress 

dan untuk hasil positif terhadap employee job performance adalah work 

motivation. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menetapkan rumusan permasalahan 

sebagai berikut untuk menjawab fenomena tersebut. 

1. Adakah pengaruh negatif work family conflict terhadap employee job 

performance pramugari maskapai nasional PT. XYZ? 

2. Adakah pengaruh negatif jobstress terhadap employee job performance 

pramugari maskapai nasional PT. XYZ? 

3. Adakah pengaruh positif work motivation terhadap employee job performance 

pramugari maskapai nasional PT. XYZ? 

1.5. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang 

dimaksud, dalam penelitian ini penulis membatasinya pada ruang lingkup 

penelitian sebagai berikut: 

1. Work family conflict yang di teliti dibatasi dengan konflik yang timbul antara 

dua peran di pekerjaan dan keluarga. 

2. Variabel work family conflict (X1) di maskapai nasional PT. XYZ tidak 

terkait dengan variabel job stress (X2) dikarenakan fakta lapangan yang 

mewajibkan flight attendant melakukan briefing sebelum memulai 

penerbangan. Purser memiliki hak untuk tidak menerbangkan crew lainnya ( 

pramugari, pilot, captain pilot ) sebaliknya captain pilot juga memiliki hak 

yang sama dengan Purser apabila crew ( pramugari, pilot, purser ) mereka 

memiliki permasalahan keluarga yang dapat menurunkan kinerja nya saat 

bekerja. Purser dan captain pilot memiliki hak untuk tidak menerbangkaan 
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crew yang sedang memiliki permasalahan keluarga karena hal tersebut sesuai 

dengan Standard Operating Procedur (SOP) penerbangan agar kenyamanan 

dan keamanan penumpang diutamakan dalam penerbangan. 

3. Job stress yang dimaksud penulis berupa tekanan di tempat kerja, jam kerja, 

dan stress yang ditimbulkan karena menghadapi penumpang dan rekan kerja.   

4. Work motivation yang diteliti penulis membahas work motivation secara 

umum, baik berupa dukungan di tempat kerja, pengakuan di tempat kerja, 

motivasi ekstinsik, motivasi intrinsik. 

5. Pramugari yang menjadi objek penelitian oleh penulis adalah pramugari tetap 

yang sudah berkeluarga. 

 

1.6. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut maka penulis memiliki 

maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menguji dan menganalisis pengaruh negatif work family conflic tterhadap 

employee job performance 

2. Menguji dan menganalisis pengaruh negatif work stress terhadap employee 

job performance 

3. Menguji dan menganalisis pengaruh positif work stress terhadap employee 

job performance 
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1.7. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan bisa dapat bermanfaat 

dan berguna bagi pembaca , dan perusahaan. 

1. Manfaat akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap disiplin 

ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia khususnya pada pembahasan pengaruh 

work family conflict, job stress dan work motivation Terhadap job performance. 

Serta memberikan gagasan dan wawasan baru pada penelitian selanjutnya. 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan wacana untuk menambah 

pengetahuan, pengertian, pemahaman, hubungan antara pengaruh work family 

conflict, job stress dan work motivation Terhadap employee job performance 

pramugari di maskapai nasional PT. XYZ 

2. Manfaat Praktisi  

Penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi hubungan variabel 

work family conflict, job stress dan work motivation serta  membuktikan pengaruh 

variabel employee job performance pada pramugari maskapai nasional PT. XYZ 

agar berkontribusi dalam membantu perusahaan objek peneliti untuk 

meningkatkan produktifitas perusahaan sehingga sesuai dengan visi, misi maupun 

tujuan perusahaan. 

1.8. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan merupakan tata urutan penelitian ini dan 

dimaksudkan agar mempermudah dalam penyusunan penelitian 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang yang diangkat dari variabel-

variabelpenelitian 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, 

metodepengumpulan data, serta metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan gambaran umum objek penelitian, pembahasan 

hasilpenelitian, dan mengembangkan dari hasil pengujian yang dikaitkan dengan 

teori 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil 

analisispenelitian pada bab sebelumnya dan saran yang diberikan bagi peneliti 

terhadap praktik yang ada. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Manajemen 

A. Definisi Manajemen 

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”. Dessler (2015) menyatakan bahwa seorang manajer personalia harus 

melaksanakan fungsi-fungsi manajemen antara lain:  

1. Perencanaan (planning), yakni merencanakan tenaga kerja agar sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan secara efektif dan efisien dalam membantu 

tewujudnya suatu perusahaan. 

2. Pengorganisasian (organizing), adalah kegiatan yang mengorganisasikan 

semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, 

delegasi, wewenang, intergasi, dan koordinasinya dalam bagan organisasi 

dimana organisasi hanya alat untuk mencapai tujuan. 

3. Pengarahan (directing), adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, 

agar mau bekerjasama dan bekerja efektif serta efisien dalam  membantu 

tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 
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4. Pengendalian (controlling), adalah kegiatan mengendalikan 

semuakaryawan agar mentaati semua peraturan perusahaan dan bekerja 

sesuai rencana 

5. Pengadaan (procurement), adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, 

orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan. Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya 

tujuan. 

6. Pengembangan (development), adalah proses peningkatan keterampilan 

teknis, teoritis, konsptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan 

pelatihan 

7. Kompensasi (compensastion), adalah pemberian balas jasa langsung dan 

tidak langsung, uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa 

yang diberikan kepada perusahaan. 

8. Pengintegrasian (integration), adalah kegiatan untuk mempersatukan 

kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama 

yang serasi dan saing menguntungkan 

9. Pemeliharaan (maintenance), adalah kegiatan untuk memelihara atau 

meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka 

mau bekerja sama sampai pensiun. 

10. Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci 

terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan 

yang maksimal 
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11. Pemberhentian (separation), adalah putusnya hubungan kerja seseorang 

dari suatu perusahaan. 

2.1.1.1.Peranan Sumber Daya Manusia 

Menurut Hasibuan (2014) MSDM mengatur dan menetapkan program 

kepegawaian yang mencakup masalah – masalah sebagai berikut: 

1. Menetapkan jumlah, kualitas, dan pedapatan tenaga kerja yang efektif 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job description, job 

specification, job requirement, dan job evaluation. 

2. Menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan berdasarkan 

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

3. Menetapkan 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. 

7. Memonitor kemajuan teknik dan perkembagan serikat buruh. 

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

9. Mengatur mutasi karyawan baik vertical maupun horizontal. 

10. Mengatur pensiun, pemberhentian dan pesangonnya. 
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2.1.2  Work Family Confict 

A. Definisi Work Family Conflict 

Work Family Conflict pada dasarnya terjadi apabila seorang karyawan 

mempunyai dua peran ganda yang tidak bisa dikerjakan secara bersama antara 

pekerjaan dan keluarga. Work Family Conflict biasanya terjadi saat dua kewajiban 

pekerjaan atau keluarga muncul bersamaan pada waktu yang sama,padahal dalam 

mengerjakan kedua kewajiban tersebut diperlukan waktu yang cukup luang. 

Beberapa teori mendefinisikan istilah konflik berbeda. Rivai dan Sagala, (2011) 

menggambarkan konflik sebagai pertentangan atau perbedaan, konflik dan 

perselisihan antara satu atau lebih anggota atau kelompok (dalam organisasi / 

perusahaan), sebagai akibat status perbedaan, tujuan, nilai-nilai, dan persepsi 

(Suryani, et all, 2014). Menurut Wirawan (2010) konflik adalah proses oposisi 

menyatakan antara dua pihak atau lebih yang bergantung satu sama lain pada 

objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang membawa 

konflik (Suryani, et all, 2014).  

Menurut penelitian Usman (2013) menyebutkan konflik sebagai 

pertentangan antara dua anggota organisasi, individu, dan selfconflict terhadap 

sesuatu. Konflik juga didefinisikan sebagai pertentangan antara individu atau 

kelompok yang dapat menyebabkan ketegangan dan obstruksi pada pencapaian 

tujuan. Konflik adalah tentang oposisi atau sebaliknya dalam hubungan manusia 

(Suryani, et all, 2014). 
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Konflik kerja-keluarga sebagai konflik peran yang terjadi pada karyawan, 

yang di satu sisi dia harus melakukan pekerjaan di kantor dan di sisi lain harus 

memperhatikan keluarga secara keseluruhan, kesulitan untuk membedakan antara 

pekerjaan dan keluarga menunggu keluarga untuk mengganggu pekerjaan. 

Disimpulkan bahwa work family conflict terjadi karena tidak ada keseimbangan 

antara dua peran tersebut (Asfahyadin, et all, 2016).  

B. Jenis-jenis Work Family Conflict 

Menurut penelitian Amelia (2010) work family conflict memiliki tiga 

bentuk yaitu time-based conflict, strain-based conflict, dan behavior-based 

conflict.  

1. Time-based conflict.  

Seseorang akan berusaha membagi waktunya apabila memiliki peran 

ganda (dalam keluarga dan pekerjaan). Secara umum, ketika seseorang 

meluangkan lebih banyak waktu ketika melakukan satu peran maka akan 

mengalami kesulitan dalam melakukan peran yang lainnya (kesulitan dalam 

membagi waktu). Contohnya adalah seorang ibu yang mempunyai dua peran 

sekaligus antara ibu rumah tangga dan wanita karir, kesulitan menyusun jadwal 

dan waktu terbatas saat tuntutan dan perilaku yang dibutuhkan untuk memerankan 

keduanya tidak sesuai. Time-based conflict memiliki dua bentuk yaitu tekanan 

yang muncul karena seseorang mengalami kesulitan saat membagi waktu dalam 

memenuhi kebutuhan beberapa peran dan tekanan yang muncul karena banyaknya 
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waktu yang dibutuhkan dalam memenuhi satu peran sehingga kebutuhan peran 

lain tidak dapat dipenuhi. 

2. Strain-based conflict 

Strain-based conflict terjadi ketika tuntutan dari satu peran mempengaruhi 

kinerja peran lainnya. Hal ini dapat menyebabkan pekerja mengalami 

ketidakpuasan, ketegangan, kecemasan. Contohnya adalah ketika seorang ibu 

yang baru saja pulang bekerja ia akan meraa lelah dan hal itu membuat seorang 

ibu merasa sulit untuk duduk nyaman menemani anaknya mengerjakan pekerjaan 

rumahnya. Ketegangan peran ini bisa berdampak pada stress, keadaan emosional, 

kecemasan maupun fisik. 

3. Behaviour-based conflict 

Behavior-based conflict terjadi ketika adanya ketidaksesuaian antara 

perilaku dengan yang diinginkan oleh kedua bagian keluarga atau pekerjaan. 

Contohnya adalah seorang ibu yang biasanya menjadi seorang ibu rumah 

tangga,namun ketika di kantor seorang ibu sulit unuk menukar perannya antara 

wanita karir dan ibu rumah tangga. 

Indikator dalam variabel Work family conflict menurut (Lambert, et all, 

2007) adalah sebagai berikut: 

1. Pekerjaan saya yang terlalu banyak membuat saya jauh dari keluarga saya. 

2. Saat saya sedang off dari pekerjaan, jadwal saya dan jadwal anggota 

keluarga saya tidak cocok. 
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3. Pekerjaan membuat saya terlalu lelah atau mudah marah untuk menikmati 

kehidupan sosial keluarga saya. 

4. Saya sering berdebat dengan pasangan / anggota keluarga saya tentang 

pekerjaan saya. 

5. Ketika saya pulang dari kerja, saya sering terlalu letih untuk berpartisipasi 

dengan keluarga atau teman-teman. 

6. Ketidakpastian jadwal kerja saya,mengganggu keluarga saya dan / atau 

kehidupan sosial. 

7. Saya merasakan bahwa pekerjaan saya telah membawa dampak negatif 

pada kehidupan di rumah saya. 

8. Saya sering harus kehilangan keluarga penting atau sosial kegiatan / acara 

karena pekerjaan saya. 

 

2.1.3.  Job Stress 

A. Definisi Job Stress 

Kata stres bermula dari bahasa latin yaitu dari kata stringere yang berarti 

ketegangan dan tekanan. Stres merupakan keadaan yang tidak diharapkan 

seseorang karena tingginya tuntutan lingkungan. Kata stres digunakan oleh Selye 

(1956) untuk pertama kalinya, Selye mendefinisikan stres sebagai / reaksi 

psikologis fisik untuk tertentu kondisi (Zeb, et all, 2015). Job stress didefinisikan 

sebagai ancaman fisik yang berbahaya dan gangguan emosional yang terjadi 

ketika persyaratan kerja tidak sesuai dengan kemampuan pekerja , sumber daya, 
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dan kebutuhan (Jungwee, 2007). Job stress dikatakan sebagai fenomena bahwa 

setiap karyawan atau majikan menghadapi masalah pada pekerjaan dan 

menangani permasalahan secara berbeda sesuai dengan caranya sendiri. Pada 

dasarnya  job stress adalah ketidaksesuaian antara kemampuan individu dan 

permintaan organisasi. Job stress di gambarkan jika situasi emosional yang tidak 

menyenangkan pada pengalaman individu ketika persyaratan pekerjaan tidak 

seimbang dengan kemampuannya untuk mengatasi situasi (Naqvi, et all,2013). 

Stres memiliki dua dimensi utama yaitu stres fisiologis dan stres 

psikologis. Stres fisiologis biasanya terkait sebagai reaksi fisiologis tubuh (seperti 

sakit kepala, migrain, sakit perut, lesu, sakit punggung, nyeri dada, kelelahan, 

palpitasi jantung, gangguan tidur dan sakit otot) ke berbagai pemicu stres di 

tempat kerja yang langsung dan negatif Mempengaruhi produktivitas individu, 

efektivitas, kualitas kerja dan kesehatan pribadi (Ismail, et all, 2015).Job stress 

adalah perasaan tertekan yang dialami oleh karyawan dalam menghadapi 

pekerjaan (Mangkunegara, 2008). Banyaknya laporan dari stres di seluruh dunia, 

terlihat bahwa setiap orang di seluruh dunia ada di dalam tekanan stres dan 

depresi. Di dalam dunia kerja terdapat banyak tuntutan dan kewajiban. Karyawan 

dipecat karena krisis keuangan, energi dan persaingan yang meningkat dari hari ke 

hari (Manzoor,et al, 2012).  

B. Sumber - Sumber Job Stress 

Stres berasal dari  tiga stressor yang berbeda, yaitu konflik peran, role 

overload dan ambiguitas peran. Stres disebabkan oleh sejumlah faktor,terkadang 
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miss management dari seseorang yang emosional dan kognitif yang menjadi 

alasan untuk meningkatnya job stress (Zeb, et al, 2015). Job stress mempunyai 

banyak sumber yang  membuat para karyawan terhambat kinerjanya untuk 

perusahaan, menurut penelitian Manzoor, et al (2012) tersebut terdapat sembilan 

sumber job stress yaitu: 

1. Kerja Overload / Tekanan di Tempat Kerja 

Pekerjaan yang menciptakan tekanan ketika melebihi tingkat kapasitas 

individu . Ini adalah situasi di mana seseorang merasa tekanan pada dirinya, atau 

ketika tuntutan situasi yang jauh lebih besar bahwa apa yang dapat menangani; 

dan jika situasi ini terus berlanjut untuk waktu yang lama tanpa jeda atau istirahat, 

maka masalah fisik, perilaku dan mental yang berbeda mungkin timbul. 

2. Dukungan di Tempat Kerja 

Dukungan dari supervisor dan rekan membantu mengurangi stres di 

tempat kerja . Tanpa banyak dukungan dari pengawas dan rekan-rekan, para 

pekerja merasa sendirian dan disserted dan kecepatan kerja mereka dan kinerja 

menghambat. 

3. Peran Ambiguitas / Job Kejelasan 

Stres dibuat di mana karyawan tidak memiliki informasi mengenai otoritas 

nya, tugas yang harus dilakukan, tugas dan wewenang. 
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4. Panjang Jam Kerja 

Keinginan karyawan untuk melakukan berkurang lebih baik ketika ia 

dipaksa untuk duduk selama berjam-jam dan tingkat nya stres meningkat dengan 

peningkatan jam dia bekerja. 

5. Job Insecurity 

Pekerjaan Kerawanan termasuk ketidakberdayaan dan ancaman terhadap 

pekerjaan seseorang. Ancaman terhadap pekerjaan seseorang mencakup aspek 

kualitatif dan kuantitatif di mana aspek kuantitatif berarti ancaman kehilangan 

pekerjaan sementara aspek kualitatif berkaitan dengan pengurangan fitur 

pekerjaan seseorang, misalnya, promosi, kenaikan dan pengembangan di jalur 

karir. 

6. Peran Konflik 

Ketika seseorang terkena tuntutan bertentangan dengan atasan atau 

bawahannya, orang merasa stres 

7. Keluarga 

Keluarga dan kehidupan kerja saling bergantung dan saling berhubungan 

satu sama lain sebagai satu bidang kehidupan. Seorang karyawan akan mengalami 

stres jika muncul konflik antara keluarga dan kehidupan kerja. 
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8. Kontrol dan Keputusan 

Tingkat partisipasi dalam pengambilan keputusan dan kekuasaan 

berpengaruh karyawan atas keputusan terkait pekerjaan memiliki efek pada 

tingkat stres di tempat kerja. 

9. Physical agents 

Jika pekerjaan karyawan menghadapkan karyawan untuk menghirup asap, 

debu atau zat-zat berbahaya lainnya maka faktor-faktor ini dapat membuat stres 

pada karyawan. Stres juga telah ditetapkan sebagai reaksi terhadap agen fisik 

lingkungan yang juga memiliki dampak pada kinerja karyawan bekerja. Stres 

merupakan reaksi dari karyawan untuk stimulus lingkungan. 

Sumber stres kerja berasal langsung dari pekerjaan dan interaksi sosial 

antara lingkungan kerja, termasuk: 

1. Sebuah stres kerja dalam pekerjaan itu sendiri. (Misalnya beban 

kerja,kurangnya fasilitas kerja, proses pengambilan keputusan yang lama). 

2. konflik peran, peran dalam pekerjaan yang tidak jelas, tanggung jawab 

tidak jelas. 

3. Masalah dalam hubungan dengan orang lain. (Contoh: hubungan dengan 

atasan, rekan, dan pola hubungan atasan dan bawahan) 

4. pengembangan karir: di bawah / di atas - promosi, dan keamanan. 

5. Iklim dan struktur organisasi 

6. Adanya konflik antara tuntutan pekerjaan dengan tuntutan keluarga 

(Saranani, 2015). 
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Berdasarkan penjelasan diatas terlihat bahwa sumber-sumber job stress 

sangat banyak sehingga hampir peneliti memiliki sumber yang berbeda dalam 

timbulnya job stress. Indikator pada variabel job stress menurut (Lambert, et all, 

2007) adalah sebagai berikut: 

1. Seringkali waktu pekerjaan saya membuat saya sangat frustrasi atau 

marah. 

2. Saya seringkali di bawah tekanan ketika saya di tempat kerja. 

3. Ketika saya di tempat kerja,saya sering merasa tegang atau gelisah. 

4. Saya biasanya tenang dan santai ketika saya sedang bekerja. 

5. Ada banyak aspek dari pekerjaan saya yang membuat saya kecewa. 

2.1.3. Work Motivation 

A. Definisi Work Motivation 

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang didorong oleh kekuasaan dari 

diri orang tersebut, kekuatan pendorong itulah yang disebut motivasi. Motivasi 

didefinisikan sebagai proses yang menyumbang intensitas individu, arah 

dankegigihan upaya menuju pencapaian tujuan (Kuranchie-Mensah, et al, 2015). 

Motivasi membebankan hasil kerja misalnya kinerja dan produktivitas. Dia juga 

menetapkan bahwa karyawan termotivasi lebih berorientasi pada otonomi dan 

juga lebih mandiri, kontras dengan karyawan kurang termotivasi. Karyawan 

termotivasi sangat terlibat dan berpengaruh dalam pekerjaannya. Mereka lebih 

bersedia untuk mengambil tanggung jawab pekerjannya (Shahzadi, et all, 2014). 
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Motivasi adalah proses internal yang membuat seseorang bergerak ke arah 

tujuan. Dia menambahkan bahwa, motivasi, seperti kecerdasan, tidak dapat 

langsung diamati (Ibrahim, et all, 2015). Menurut Rockson (2005) juga 

didefinisikan motivasi sebagai pengendali batin yang memberi energi seseorang 

untuk melakukan sesuatu (Ibrahim, et all, 2015).  Bright (2000) mendefinisikan 

motivasi dalam konteks bisnis dan menunjukkan bahwa, motivasi dapat dikatakan 

tentang "kehendak untuk bekerja". Hal ini dapat berasal dari kenikmatan dari 

pekerjaan itu sendiri atau dari keinginan untuk mencapai tujuan tertentu misalnya 

mendapatkan lebih banyak uang atau mencapai promosi. Hal ini juga bisa datang 

dari rasa kepuasan yang kita peroleh dari menyelesaikan sesuatu, atau mencapai 

hasil yang sukses setelah proyek yang sulit atau masalah diselesaikan (Ibrahim, et 

all, 2015).  

Menurut Dhermawan, Sudibya dan Utama (2012), ada 2 (dua) bentuk 

motivasi yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah pendorong kerja 

yang bersumber dari dalam diri pekerja berupa kesadaran tentang makna 

pekerjaan yang dilaksanakan. Motivasi ekstrinsik adalah pendorong kerja yang 

bersumber dari luar diri pekerja berupa suatu kondisi yang mengharuskan 

melaksanakan pekerjaan secara maksimal. 
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B. Tujuan Work Motivation 

Tujuan motivasi menurut Hasibuan (2007) adalah sebagai berikut : 

a. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan  

b. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan  

c. Mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan  

d. Meningkatkan kedisiplinan karyawan  

e. Mengefektifkan pengadaan karyawan  

f. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik  

g. Meningkatkan loyalitas, kreativitas dan partisipasi karyawan  

h. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan 

i. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas 

j. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat – alat dan bahan baku.  

Indikator dalam variabel work motivation menurut (Mawoli, et al, 2011) adalah 

sebagai berikut: 

1. Prestasi saya pada pekerjaan saat ini memuaskan 

2. Saya diberikan pengakuan di tempat kerja. 

3. Pekerjaan itu sendiri menarik dan menantang. 

4. Saya diberikan tanggung jawab di tempat kerja untuk dijalankan. 

5. Kemajuan saya saat ini (promosi) di tempat kerja memuaskan. 

6. Peningkatan keterampilan pribadi (keterampilan yang diperoleh melalui 

pelatihan dan pengembangan) pada pekerjaan saat ini memuaskan. 
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2.1.4.  Employee Job Performance 

A. Definisi Employee Job Performance 

Kinerja adalah perilaku dipamerkan atau sesuatu yang dilakukan oleh 

karyawan (Campbell, 1990) (Mawoli, et all, 2011). Menurut Motowidlo, Borman 

dan Schmidt (1997), job performance adalah perilaku yang dapat dievaluasi dalam 

hal sejauh mana kontribusi untuk efektivitas organisasi (Mawoli, et all, 2011). 

Kinerja karyawan sebagai total output atau agregat dari kegiatan dan tindakan 

karyawan dalam sebuah organisasi (Onanda, 2015).  

Prestasi kerja terkait dengan kesediaan dan keterbukaan untuk mencoba 

dan mencapai aspek baru pada pekerjaan yang pada gilirannya akan membawa 

peningkatan produktivitas individu. prestasi kerja dapat didefinisikan sebagai 

"semua perilaku karyawan terlibat dalam sementara di tempat kerja" (Said, et all, 

2015). 

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara 

keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan 

dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau 

kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama (Rivai dan 

Basri, 2005).Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak 

dilakukan pegawai. Manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang 

dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaanatau organisasi, termasuk 

kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut 

(Mathis & Jackson, 2006). 
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B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi  Employee Job Performance 

1. Efektifitas dan Efisiensi  

Bila suatu tujuan tertentu akhirnya bisa dicapai, kita boleh mengatakan 

bahwa kegiatan tersebut efektif tetapi apabila akibat-akibat yang tidak dicari 

kegiatan menilai yang penting dari hasil yang dicapai sehingga mengakibatkan 

kepuasan walaupun efektif dinamakan tidak efesien. Sebaliknya, bila akibat yang 

dicari-cari tidak penting atau remeh maka kegiatan tersebut efesien 

(Prawirosentono, 1999). 

2. Otoritas (Wewenang) 

Otoritas menurut adalah sifat dari suatu komunikasi atau perintah dalam 

suatu organisasi formal yang dimiliki seorang anggota organisasi kepada anggota 

yang lain untuk melakukan suatu kegiatan kerja sesuai dengan kontribusinya 

(Prawirosentono, 1999). Perintah tersebut mengatakan apa yang boleh dilakukan 

dan yang tidak boleh dalam organisasi tersebut. 

3. Disiplin  

Disiplin adalah taat kepda hukum dan peraturan yang berlaku 

(Prawirosentono, 1999). Disiplin karyawan adalah kegiatan karyawan yang 

bersangkutan dalam menghormati perjanjian kerja dengan organisasi dimana dia 

bekerja. 
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4. Inisiatif  

Inisiatif yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreatifitas dalam 

membentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan 

organisasi. 

Indikator dalam variabel job performance menurut (Shahzadi, et al, 2014) 

adalah sebagai berikut: 

1. Kinerja harus lebih baik daripada rekan kerja dengan kualifikasi yang 

sama. 

2. Kepuasan akan kinerja, karena kinerja yang baik. 

3. Kinerja lebih baik daripada pramugari dengan kualifikasi yang sama di 

maskapai lain. 

2.2.  Rerangka Konseptual 

2.2.1.  Pengaruh Work Family Conflict terhadap Employee Job Performance 

Beberapa studi telah meneliti hubungan antara work family conflict dan 

employee job performance.Work Family Conflict menghasilkan pengaruh negatif 

signifikan terhadap employee job performance di PT. Bank Mandiri (persero) Tbk 

Branch Kendari, dengan kata lain  konflik yang dihadapi karyawan akan 

menurunkan tingkat kinerja karyawan (Asfahyadin, et al, 2016). 

Hasil pengujian selanjutnya mendukung adanya hubungan negatif antara 

work family conflict dan kinerja. Artinya, semakin tinggi work family conflict 

maka semakin rendah kinerja seseorang. Karyawan merasa faktor keluarga 
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merupakan hal yang penting bagi dirinya. Hal ini terjadi karena karyawan merasa 

bahwa tekanan yang terjadi di rumah mempengaruhi dirinya dalam melakukan 

aktivitas di kantor sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerjanya 

saat berada di kantor. Emosi yang timbul disebabkan konflik di rumah 

menyebabkan karyawan tidak semangat bekerja dan akhirnya tidak dapat 

berkinerja dengan baik (Amelia, 2010). Hasil pengujian konflik peran ganda 

terhadap kinerja karyawan wanita mempunyai pengaruh negatif dan signifikan. 

Hal ini menunjukkan semakin tinggi konflik peran ganda karyawan wanita, maka 

semakin rendah pula kinerja mereka (Wirakristama, 2011). 

Ho1: work family conflict tidak memiliki pengaruh negatif terhadap employee 

job performance 

Ha1 : work family conflict memiliki pengaruh negatif terhadap employee job 

performance 

 

2.2.2.  Pengaruh Job Stress terhadap Employee Job Performance 

Beberapa studi telah meneliti mengenai pengaruh job stress menghasilkan 

pengaruh negatif signifikan terhadap employee job performance. Seperti 

penelitian yang dilakukan di PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Branch Kendari, 

dengan kata lain  job stress yang dihadapi karyawan akan menurunkan tingkat 

kinerja karyawan (Asfahyadin, et al, 2016). 
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Berdasarkan penelitian mengenai pengaruh job stress terhadap employee 

job performance mengemukakan bahwa tingkat stress yang terlalu tinggi 

berdampak negatif terhadap employee job performance (Nyangahu, et al, 2015). 

Penelitian lainnya yang mendukung yaitu penelitian yang dilakukan di Dinas 

Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyatakan bahwa Job Stress 

memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja pegawai di Dinas 

Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara. Artinya semakin tinggi tingkat 

Stress Kerja karyawan maka akan menurunkan kinerja pegawai (Saranani, 2015) 

Ho2: Job stress tidak memiliki pengaruh negatif  terhadap employee job 

performance 

Ha2 : Job stress memiliki pengaruh negatif  terhadap employee job 

performance 

 

2.2.3. Pengaruh Work Motivation terhadap Employee Job Performance 

Karyawan adalah titik pertama organisasi ketika berhadapan dengan 

pelanggan. Penelitian yang dilakukan terhadap pegawai Lembaga Pelatihan 

Teknis Tingkat Menengah di Kenya, menunjukkan bahwa motivasi karyawan 

mempengaruhi kinerja (Ek & Mukuru, 2013). Selain itu penelitian yang dilakukan 

di Universitas menunjukan bahwa motivasi karyawan yang luar biasa telah 

memberi manfaat kepada Universitas dalam bentuk kinerja dan produktivitas staf 

akademik yang tinggi (Mawoli, 2011). 
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Jika motivasi kerja seorang karyawan tinggi, maka tingkat kinerja 

karyawan akan meningkat. Oleh karena itu, organisasi harus selalu 

mempertimbangkan tingkat motivasi karyawan mereka. Tingkat motivasi yang 

rendah bisa merugikan bagi sebuah organisasi karena organisasi tersebut mungkin 

mendapatkan rendahnya semangat kerja, kinerja buruk, penurunan produktivitas 

dan bahkan biaya perekrutan dan pelatihan yang lebih tinggi (Ufuophu-Biri & 

Iwu, 2014). 

Ho3: Work motivation tidak memiliki pengaruh positif terhadap employee job 

performance 

Ha3 : Work motivation memiliki pengaruh positif terhadap employee job 

performance 

2.3. Model Penelitian 

 

 

Gambar 2.1. 

 Model Penelitian 

Sumber: Modifikasi model oleh Asfahyadin, et al 2016. Model penelitian diatas dimodifikasi 

oleh penulis berdasarkan penelitian Asfahyadin, et al, 2016 
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Keterangan: 

Ho1 : work family conflict tidak memiliki pengaruh negatif terhadap employee job 

performance 

Ha1 : work family conflict memiliki pengaruh negatif terhadap employee job 

performance 

 

Ho2 : Job stress tidak memiliki pengaruh negatif  terhadap employee job 

performance 

Ha2 : Job stress memiliki pengaruh negatif  terhadap employee job performance 

 

Ho3 : Work motivation tidak memiliki pengaruh positif terhadap employee job 

performance 

Ha3 : Work motivation memiliki pengaruh positif terhadap employee job 

performance 
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2.4.  Tabel Penelitian Terdahulu 

 

Tabel 2.1. 

Penelitian Terdahulu 

 

NO 
Judul 

Penelitian 

Pengar

ang & 

tahun 

Variabel Hasil 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

Dahulu 

Perbedaan 

Penelitian 

Sekarang Dependen Independen 

1 

The 

Influence of 

Work 

Family 

Conflict and 

Work Stress 

on Employee 

Performance

. 

Asfahy

adin, et 

al  

(2016) 

 

performan

ce 

Work family 

conflict, 

work stress  

work family 

conflict dan 

employee job 

performance. 

Work Family 

Conflict 

menghasilka

n pengaruh 

negatif 

signifikan 

terhadap 

employee job 

performance 

di PT. Bank 

Mandiri 

(persero) 

Tbk Branch 

Kendari 

Penelitian 

dilakukan 

pada di PT. 

Bank 

Mandiri 

(persero) 

Tbk Branch 

Kendari 

Penelitian 

ini 

dilakukan di 

maskapai 

nasional PT. 

X yang 

membahas 

pengaruh 

work family 

conflict, job 

stress dan 

work 

motivation 

terhadap 

employee 

job 

performanc

e pramugari 

PT.X 

2 

Pengaruh 

Work 

Family 

Conflict 

Terhadap 

Kepuasan 

Dalam 

Bekerja, 

keinginin 

Pindah 

Tempat 

Kerja dan 

Kinerja 

Karyawan.  

Anisah 

Amelia 

(2010) 

Kepuasaan 

Dalam 

Bekerja, 

Keinginan 

Pindah 

Tempat 

Kerja dan 

Kinerja 

Karyawan. 

Work Family 

Conflict 

Hubungan 

negatif 

antara work 

family 

conflict dan 

kinerja. 

Penelitian 

dilakukan 

kepada 

seluruh 

karyawan 

yang sudah 

berkeluarga 

tanpa ada 

pembatasan 

gender, 

profesi 

maupun 

penentuan 

perusahaan. 

Penelitian 

ini 

dilakukan di 

maskapai 

nasional PT. 

X yang 

membahas 

pengaruh 

work family 

conflict, job 

stress dan 

work 

motivation 

terhadap 

employee 

job 

performanc

e pramugari 

PT.X 
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NO 
Judul 

Penelitian 

Pengar

ang & 

tahun 

Variabel Hasil 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

Dahulu 

Perbedaan 

Penelitian 

Sekarang Dependen Independen 

3 

Analisis 

Konflik 

Peran Ganda 

(Work – 

Family 

Conflict) 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

Wanita Pada 

PT. Nyonya 

Meneer 

Semarang 

Dengan 

Stres Kerja 

Sebagai 

Variabel 

Intervening 

Wirakri

stama 

(2011) 

Dependen : 

Performan

ce 

Mediasi: 

Job Stress  

Work Family 

Conflict 

Semakin 

tinggi 

konflik peran 

ganda 

karyawan 

wanita, maka 

semakin 

rendah pula 

kinerja 

mereka. 

Penelitian 

dilakukan 

pada PT 

Nyonya 

Meneer 

Semarang 

Penelitian 

ini 

dilakukan di 

maskapai 

nasional PT. 

X yang 

membahas 

pengaruh 

work family 

conflict, job 

stress dan 

work 

motivation 

terhadap 

employee 

job 

performanc

e pramugari 

PT.X 

4 

The 

Influence of 

Work 

Family 

Conflict and 

Work Stress 

on Employee 

Performance 

Asfahy

adin, et 

al  

(2016) 

Work 

family 

conflict, 

work stress 

performance 

pengaruh job 

stress 

menghasilka

n pengaruh 

negatif 

signifikan 

terhadap 

employee job 

performance 

di PT. Bank 

Mandiri 

(persero) 

Tbk Branch 

Kendari,. 

Penelitian 

dilakukan 

pada di PT. 

Bank 

Mandiri 

(persero) 

Tbk Branch 

Kendari 

Penelitian 

ini 

dilakukan di 

maskapai 

nasional PT. 

X yang 

membahas 

pengaruh 

work family 

conflict, job 

stress dan 

work 

motivation 

terhadap 

employee 

job 

performanc

e pramugari 

PT.X 

5 

Relationship 

Between 

Work Stress 

and 

Performance 

of 

Employees: 

a Case Study 

of Transit 

Hotel in 

Nairobi City 

County 

Nyanga

hu, et al 

(2015) 

Performan

ce 

Work Stress 

Effectiveness 

Job stress 

terhadap 

employee job 

performance 

mengemukak

an bahwa 

tingkat stress 

yang terlalu 

tinggi 

berdampak 

negatif 

terhadap 

employee job 

performance. 

Penelitian 

dilakukan 

pada Hotel 

di Nairobi 

City 

County 

Penelitian 

ini 

dilakukan di 

maskapai 

nasional PT. 

X yang 

membahas 

pengaruh 

work family 

conflict, job 

stress dan 

work 

motivation 

terhadap 
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NO 
Judul 

Penelitian 

Pengar

ang & 

tahun 

Variabel Hasil 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

Dahulu 

Perbedaan 

Penelitian 

Sekarang Dependen Independen 

employee 

job 

performanc

e pramugari 

PT.X  

6 

Role conflict 

and stress 

effect on the 

performance 

of 

employees 

working in 

public works 

department 

Sarana

ni 

(2015) 

 Employee 

performan

ce 

Role conflict, 

work stress 

Job Stress 

memiliki 

pengaruh 

negatif yang 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

pegawai di 

Dinas 

Pekerjaan 

Umum 

Provinsi 

Sulawesi 

Tenggara 

Penelitian 

dilakukan 

pada di 

Dinas 

Pekerjaan 

Umum 

Provinsi 

Sulawesi 

Tenggara  

Penelitian 

ini 

dilakukan di 

maskapai 

nasional PT. 

X yang 

membahas 

pengaruh 

work family 

conflict, job 

stress dan 

work 

motivation 

terhadap 

employee 

job 

performanc

e pramugari 

PT.X 

7 

Effect of 

Motivation 

on Employee 

Performance 

In Public 

Middle 

Level 

Technical 

Training 

Institutions 

In Kenya  

Ek & 

Mukur

u 

(2013) 

Employee 

Performan

ce 

Motivation 

Penelitian 

yang 

dilakukan 

terhadap 

pegawai 

Lembaga 

Pelatihan 

Teknis 

Tingkat 

Menengah di 

Kenya, 

menunjukka

n bahwa 

motivasi 

karyawan 

mempengaru

hi kinerja  

Penelitian 

dilakukan 

pada Public 

Middle 

Level 

Technical 

Training 

Institutions 

di Kenya 

Penelitian 

ini 

dilakukan di 

maskapai 

nasional PT. 

X yang 

membahas 

pengaruh 

work family 

conflict, job 

stress dan 

work 

motivation 

terhadap 

employee 

job 

performanc

e pramugari 

PT.X 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1.  Jenis dan Desain Penelitian 

Sekaran & Bougie (2013) mendefinisikan desain penelitian yaitu 

rancangan berupa pengumpulan, pengukuran, dan analisis data berdasarkan 

pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun dengan tujuan penelitian. Pernyataan 

tersebut didukung oleh Malhotra (2005) 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). 

3.2. Objek Penelitian 

Penelitian ini meneliti tentang manajemen sumber daya manusia yang 

berkaitan dengan work family conflict, job stress, work motivation dan employee 
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job performance. Pemilihan objek penelitian ini adalah pramugari yang telah 

berkeluarga dengan melewati masa kontrak kerja/telah menjadi pegawai tetap di 

maskapai nasional PT. XYZ yang berkantor pusat di Jakarta Pusat. Maskapai 

nasional PT. XYZ merupakan salah satu perusahaan nasional yang bergerak di 

bidang maskapai penerbangan di Indonesia yang sudah mencapai taraf 

internasional.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dimana data yang 

bersifat kualitatif diterjemahkan ke dalam bentuk angka kuantitatif agar dapat 

dianalisis menggunakan statistik. Hasil analisis statistik tersebut akan 

diterjemahkan kembali ke dalam bahasa kualitatif agar lebih mudah dipahami oleh 

pihak yang membutuhkannya. 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Menurut Malhotra 

(2010) penelitian deskriptif adalah satu jenis penelitian konklusif yang bertujuan 

untukmenggambarkan/mendeskripsikan suatu karakter/karakteristik atau fungsi 

dari sesuatu hal. 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

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 
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a. 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).Dalam 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. 

b. 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 

penelitian. Data sekunder dapat menjadi cara cepat dan murah untuk mendapatkan 

gambaran umum yang berguna bagi riset asalkan informasi itu berasal dari 

sumber-sumber yang ada dan sesuai (Malhotra, 2010). 

Peneliti menggunakan skala likert untuk mengukur variabel-variabel yang 

terkait dengan penelitian. Skala yang digunakan untuk mengukur variabel bersifat 

kuantitatif, skala ini menggunakan skala interval dengan enam titik pada kedua 

ujung label dengan ketentuan semakin ke arah titik 1 semakin sangat tidak setuju. 
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Sedangkan semakin ke arah 6 menyatakan sangat setuju. Penulis menggunakan 

skala likert 6 poin di penelitian bertujuan untuk menghindari partisipan mengisi 

nilai tengah atau netral dalam pengisian kuesioner. 

3.4. Populasi 

Populasi adalah sekumpulan orang, peristiwa, atau hal yang menarik 

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

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pramugari maskapai nasional PT. 

XYZ periode aktif. 

3.5. Sampel 

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 pramugari yang telahmelewati masa 

kontrak/telah menjadi pegawai tetap (pramugari aktif) dan telah berkeluarga di 

maskapai nasional PT. XYZ, sebanyak 110 responden menggunakan rumus dari 

hair, et al (2010). Peneliti menggunakan Statistical Structural Equation Modeling 

(SEM) untuk teknik analisis data. Untuk mendapat hasil yang valid, Hair et al. 

(2010) berpendapat pedoman ukuran sampel tergantung pada jumlah indikator, 

dikali 5 sampai 10. Dalam penelitian ini maka jumlah sampelnya adalah sebagai 

berikut:  

Jumlah sampel = indikator x 5 sampai 10 

Jumlah sampel = 22 x 5 = 110 
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3.6. Operasional Variabel 

Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) 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 atau netral dalam pengisian kuisioner. dengan memiliki rentang (1) untuk 

„Sangat Tidak Setuju‟ sampai (6) untuk „Sangat Setuju‟.  
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Tabel 3.1. 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala Pengukuran 

Work 

Family 

Conflict 

(WFC) 

Konflik peran yang 

terjadi pada karyawan, 

yang di satu sisi dia 

harus melakukan 

pekerjaan di kantor 

dan di sisi lain harus 

memperhatikan 

keluarga secara 

keseluruhan, kesulitan 

untuk membedakan 

antara pekerjaan dan 

keluarga menunggu 

keluarga untuk 

mengganggu 

pekerjaan. (Frone, et 

al, 1992) 

WFC1: Pekerjaan saya yang 

terlalu banyak membuat saya 

jauh dari keluarga saya. 

Likert 1 - 6 

WFC2: Saat saya sedang off 

dari pekerjaan, jadwal saya dan 

jadwal anggota keluarga saya 

tidak cocok. 

WFC3: Pekerjaan membuat 

saya terlalu lelah atau mudah 

marah untuk menikmati 

kehidupan sosial keluarga saya. 

WFC4: Saya sering berdebat 

dengan pasangan / anggota 

keluarga saya tentang pekerjaan 

saya. 

WFC5: Ketika saya pulang dari 

kerja, saya sering terlalu letih 

untuk berpartisipasi dengan 

keluarga atau teman-teman. 

WFC6: Ketidakpastian jadwal 

kerja saya,mengganggu keluarga 

saya dan / atau kehidupan sosial. 

WFC7: Saya merasakan bahwa 

pekerjaan saya telah membawa 

dampak negatif pada kehidupan 

di rumah saya. 

 

WFC8: Saya sering harus 

kehilangan keluarga penting atau 

sosial kegiatan / acara karena 

pekerjaan saya. 

 

(Lambert, et all, 2007) 

Job Stress 

(JS) 

Situasi emosional 

yang tidak 

menyenangkan pada 

pengalaman individu 

ketika persyaratan 

pekerjaan tidak 

seimbang dengan 

kemampuannya untuk 

mengatasi situasi 

(Naqvi, et all,2013). 

JS1: Seringkali waktu pekerjaan 

saya membuat saya sangat 

frustrasi atau marah. 

 

Likert 1 - 6 

JS2: Saya seringkali di bawah 

tekanan ketika saya di tempat 

kerja. 

 

JS3: Ketika saya di tempat 

kerja,saya sering merasa tegang 

atau gelisah. 
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Variabel Definisi Alat Ukur Skala Pengukuran 

JS4: Saya biasanya tenang dan 

santai ketika saya sedang 

bekerja. 

 

JS5: Ada banyak aspek dari 

pekerjaan saya yang membuat 

saya kecewa. 

 

(Lambert, et all, 2007) 

Work 

Motivation 

(WM) 

Proses yang 

menyumbang 

intensitas individu, 

arah dan kegigihan 

upaya menuju 

pencapaian tujuan 

((Kuranchie-Mensah, 

et al, 2015) 

WM1: prestasi saya pada 

pekerjaan saat ini memuaskan  

Likert 1 - 6 

WM2: Saya diberikan 

pengakuan di tempat kerja. 

WM3: Pekerjaan itu sendiri 

menarik dan menantang. 

WM4: Saya diberikan tanggung 

jawab di tempat kerja untuk 

dijalankan. 

WM5: Kemajuan saya saat ini 

(promosi) di tempat kerja 

memuaskan. 

WM6:Peningkatan keterampilan 

pribadi (keterampilan yang 

diperoleh melalui pelatihan dan 

pengembangan) pada pekerjaan 

saat ini memuaskan.(Mawoli, et 

al, 2011) 

Employee 

Job 

Performance 

(EJP) 

Perilaku yang dapat 

dievaluasi dalam hal 

sejauh mana 

kontribusi untuk 

efektivitas organisasi 

(Mawoli, et all, 2011). 

EJP1: Kinerja saya lebih baik 

daripada rekan saya dengan 

kualifikasi yang sama. 

Likert 1 - 6 

EJP2: Saya puas dengan 

performance saya karena 

sebagian besar performance saya 

baik. 

EJP3: Kinerja saya lebih baik 

daripada pramugari dengan 

kualifikasi yang sama di 

maskapai lain  

(Shahzadi, et al, 2014) 

 

 

3.7. Metode Pengolahan Data 

 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 
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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 22for windows. 

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 independen yang digunakan pada penelitian yaituWork Family 

Conflict,Job Stress dan Work Motivation sedangkan Employee Job 

Performancesebagai variabel dependen. Setiap variabel independen dan dependen 

memiliki variabel teramati yang merupakan alat ukur berupa indikator-indikator. 

Variabel teramati harus mampu mencerminkan variabel laten. Di dalam penelitian 

ini terdapat 22 variabel teramati yang merupakan indikator.Berdasarkan 

penjelasan diatas maka dapat digambarkan melalui path diagram sebagai berikut. 
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Gambar 3.1 

Path Diagram 

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. 
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Formula untuk menunjukan Degree Of Freedom dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

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

estimated 

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 

Secara garis besar terdapat 3 kategori identifikasi dalam persamaan simultan, 

yaitu Wijanto (2008): 

- 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. 

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

perludilakukan. 

- 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. 

 Estimasi 

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

selanjutnya adalah estimasi untuk memperkirakan kekuatan dari hubungan- 

hubungan antarvariabel di dalam model. 

 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): 

 Kecocokan model pengukuran (measurement  model fit) 

 Kecocokan keseluruhan model (overall model fit) 
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3.7.4.1 Kecocokan Model Pengukuran (Measurement  Model Fit) 

 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 Wijanto (2008): 

Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran. 

Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari model pengukuran. 

3.7.4.2 Kecocokan Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

Tahap pertama dari uji kecocokan ini ditujukan untuk mengevaluasi secara 

umum derajat kecocokan atau godness of fit (GOF) antara data dengan model. 

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

secara langsung seperti ada teknik multivariate yang lain.  

1. Ukuran Kecocokan Absolut  

Ukuran kecocokan absolute menentukan derajat prediksi model 

keseluruhan terhadap matriks korelasi dan kovarian. Dari berbagai ukuran 

kecocokan absolute, ukuran-ukuran yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi 

SEM adalah sebagai berikut: 

a. Root Mean Kecerdasan Spiritualuare Error of Approximation (RMSEA)  

Indeks merupakan salah satu indeks informatif dalam SEM. Rumus 

perhitungan RMSEA adalah     sebagai berikut  
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RMSEA  =  
𝐹𝑜

𝑑𝑓
 

Nilai RMSEA ≤ 0,05 menandakan close fit, sedangkan 0,05 < RMSEA ≤ 0,08 

menunjukkan good fit. 

 

b. CMIN/DF  

 CMIN/DF adalah nilai CMIN dibagi dengan DF. Rumus perhitungan CMIN/DF 

adalah sebagai berikut:  

𝐶𝑀𝐼𝑁

𝐷𝐹
 

 

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)  

Adapun rumus CFI adalah sebagai berikut: 

CFI = 1 −  
𝜄1

𝜄2
 

Nilai CFI akan berkisar dari 0 sampai 1. Nilai CFI ≥ 0,90 menunjukkan 

good fit, sedangkan 0,80 ≤ CFI < 0,90 sering disebut sebagai marginal fit.  
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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 

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  ≤ 5 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: Hair, et al (2010) 
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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. 

 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, organization culture dan motivation 

Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis faktor pada 

hasil 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. 
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Tabel 3.3 

Ukuran Validitas 

 

Ukuran Validitas Nilai di Isyaratkan 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequency. KMO MSA adalah statistik yang 

mengindikasikan proporsi 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) 

 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). 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 
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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 

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 

PT. XYZ adalah perusahaan jasa penerbangan nasional milik negara yang 

melayani jalur dalam negeri dan internasional, berdiri sejak 26 Januari 1949. 

Diawal kegiatannya melayani penerbangan dari Calcuta menuju Rangoon. 

Penerbangan perdana tersebut menggunakan pesawat dakota RI- 001 “Seulawah” 

yang dilaksanakan oleh Angkatan Udara Republik Indonesia. Kemudian, dalam 

setahun kemudian, pada tahun 1950, PT. XYZ resmi menjadi perusahaan milik 

negara. Selama periode tersebut, perusahaan mengoperasikan armada 38 pesawat 

yang terdiri dari 22 kapal induk DC-3, 8 Catalina, dan 8 Convair 240. Armada PT. 

XYZ terus bertambah, dan akhirnya melakukan penerbangan pertamanya ke kiblat 

membawa peziarah haji di Indonesia pada tahun 1956. Pada tahun 1965, 

penerbangan pertama ke negara-negara Eropa dimulai dibuat dengan Amsterdam 

sebagai tujuan akhir, berikut beberapa tahapan perkembangan PT XYZ: 

 

1) Pada tahun 1980-an 

Armada dan operasi PT. XYZ mengalami revitalisasi dan restrukturisasi 

berskala besar sepanjang tahun 1980an. Hal ini mendorong Perusahaan untuk 

mengembangkan program pelatihan komprehensif untuk awak udara dan darat 

dan mendirikan fasilitas pelatihan khusus di Jakarta Barat. 

53 
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2) Pada tahun 1990-an 

Selain itu, Perusahaan juga membangun Pusat Pemeliharaan Pesawat 

Udara di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kemudian pada awal 1990an, 

PT. XYZ mengembangkan strategi pertumbuhan jangka panjang yang diterapkan 

sampai tahun 2000. Perusahaan juga terus memperluas armadanya untuk 

menempatkan PT. XYZ di antara 30 maskapai terbesar di dunia. 

 

3) Pada tahun 2000 

Seiring dengan inisiatif dalam pengembangan bisnis pada tahun 2005, 

sebuah tim manajemen baru mulai menjabat dan merumuskan rencana baru untuk 

masa depan perusahaan. Manajemen baru melakukan evaluasi ulang menyeluruh 

dan restrukturisasi secara keseluruhan dengan tujuan untuk meningkatkan 

efisiensi operasional, mendapatkan stabilitas keuangan yang terus berlanjut yang 

melibatkan upaya restrukturisasi hutang, meningkatkan kesadaran di antara 

karyawan mengenai pentingnya layanan kepada pelanggan dan yang terpenting, 

menghidupkan kembali dan merevitalisasi PT XYZ. 
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4) Pada tahun 2010 

Penyelesaian program restrukturisasi hutang perusahaan yang berhasil 

membuka jalan bagi PT. XYZ untuk go public pada tanggal 11 Februari 2011. 

Perusahaan tersebut secara resmi menjadi perusahaan publik setelah penawaran 

umum perdana sebanyak 6.335.738.000 saham. Saham perusahaan tersebut 

tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 11 Februari 2011. Ini merupakan tonggak 

penting setelah perusahaan menyelesaikan transformasi bisnisnya melalui kerja 

keras dan dedikasi semua pihak. 

 

5) Pada tahun 2017 

Menyajikan tingkat layanan baru dalam perjalanan udara, PT XYZ, 

maskapai penerbangan nasional Indonesia, menghubungkan 83 tujuan di seluruh 

dunia dengan mulus, termasuk lokasi eksotis di kepulauan Indonesia yang indah 

sekaligus. 

Dengan lebih dari 600 penerbangan harian dan armada 196 pesawat pada 

bulan Januari 2017, PT XYZ dengan bangga melayani penumpangnya dengan 

layanan istimewa yang memenangkan penghargaan, yang menyoroti 

keramahtamahan Indonesia yang hangat dan beragam budaya. 

Untuk memberikan layanan yang lebih baik dan nyaman, PT. XYZ terus 

berupaya melalui program transformasi yang sedang berjalan. Kemajuan 

transformasi dapat dilihat dari pencapaian peringkat Maskapai Penerbangan 

Pengaruh Work Family..., Muhamad Ritzky Andri Prasetya Sumarlin , Ma.-IBS, 2017



 
 
 

56 
 

 

Indonesia Banking School 

 

Skytrax sekaligus memenangkan "The Best Cabin Crew" bergengsi di Inggris 

selama empat tahun berturut-turut pada tahun 2014 sampai 2017, "Maskapai 

Terbesar di Dunia 2016 "Dan penghargaan" Best Economy Class "di tahun 2013, 

juga dari Skytrax. (Website PT. XYZ). 

 

4.2. Uji Validitas dan Reliabilitas (pre-test) 

4.2.1 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 21. 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. 
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Tabel 4. 1 

Uji Validitas Data (pre-test) 

 

Variabel 
Laten 

Indikator 
KMO SIG MSA Factor Loading 

Kriteria 
> 0.5 < 0.05 > 0.5 ≥ 0.5 

Work Family 
Conflict 

WFC1 

0.823 0.000 

0.839 0.849 Valid 

WFC2 0.777 0.865 Valid 

WFC3 0.797 0.815 Valid 

WFC4 0.852 0.750 Valid 

WFC5 0.853 0.833 Valid 

WFC6 0.773 0.775 Valid 

WFC7 0.920 0.698 Valid 

WFC8 0.821 0.709 Valid 

Job Stress 

JS1 

0.730 0.000 

0.825 0.785 Valid 

JS2 0.791 0.734 Valid 

JS3 0.708 0.886 Valid 

JS4 0.681 0.837 Valid 

JS5 0.681 0.662 Valid 

Work 
Motivation 

WM1 

0.693 0.000 

0.668 0.916 Valid 

WM2 0.707 0.892 Valid 

WM3 0.649 0.698 Valid 

WM4 0.627 0.702 Valid 

WM5 0.886 0.614 Valid 

WM6 0.737 0.765 Valid 

Employee Job 
Performance 

EJP1 

0.655 0.000 

0.786 0.735 Valid 

EJP2 0.619 0.863 Valid 

EJP3 0.626 0.853 Valid 

Sumber: Pengolahan data dilakukan dengan tools SPSS 21 

 

4.2.2. 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, 
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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 0.911 Reliabel 

Job Stress 0.816 Reliabel 

Work Motivation 0.855 Reliabel 

Employee Job Performamce 0.749 Reliabel 

Sumber: Pengolahan data dilakukan dengan tools SPSS 21 

 

4.3.  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 usia responden dan lama bekerja pada 

pramugari PT. XYZ 
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4.3.1. Usia Responden 

 

Gambar 4.1 

 Usia Responden 

Sumber: Hasil Pengolahan data 

 

 Grafik 4.1 menunjukan bahwa dari 110 orang responden yang 

berpartisipasi dalam penelitian ini responden berumur 45 tahun yang paling 

dominan dengan presentase 7.3% lalu untuk responden yang paling sedikit 

berpartisipasi di umur 35 tahun, 41 tahun dan 53 tahun dimana masing-masing 

responden memiliki presentase 0,9%.   
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4.3.2.  Lama Bekerja Responden 

 

Gambar 4.2 

Lama Bekerja Responden 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 

 Grafik 4.2. menunjukan bahwa dari 110 responden yang berpartisipasi 

dalam penelitian ini 8.2% responden sudah bekerja selama 1-4 tahun, disusul 

dengan presentase 16.4% responden dengan lama bekerja 5-8 tahun, lalu di 

peringkat kedua terbanyak dengan presentase 22.7% responden sudah bekerja 

selama 9-12 tahun dan untuk jumlah responden terbanyak dengan presentase 

52.7% adalah responden dengan lama bekerja 13 tahun lebih.  

 

13 Tahun > 

9-12 Tahun 

1-4 Tahun 

5-8 Tahun 
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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 22 sebagai upaya pengujian hipotesis. Aplikasi 

AMOS 22 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 3.7.1 dimana model penelitian terdiri dari 4 variabel, 3 hipotesis, dan 22 

indikator untuk menguji adanya hubungan antara variabel-variabel yang 

dihipotesiskan. 

4.4.2. Hasil Uji Model Pengukuran (Measurement Model) 

 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.  
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 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 4.3 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel 
Laten 

Indikator 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 
Loading 

≥ 0.5 
Kesimpulan 

AVE 
≥ 0.5 

CR 
Kesimpulan 

≥ 0.7 

Work Family 
Conflict 

    WFC1     0.817         Valid 

 0.666  0.940     Reliabel 

WFC2 0.712 Valid 

WFC3 0.889 Valid 

WFC4 0.882 Valid 

WFC5 0.856 Valid 

WFC6 0.866 Valid 

WFC7 0.869 Valid 

WFC8 0.587 Valid 

Job Stress 

JS1 0.845 Valid 

0.781 0.947 Reliabel 

JS2 0.909 Valid 

JS3 0.952 Valid 

JS4 0.939 Valid 

JS5 0.760 Valid 

Work 
Motivation 

WM1 0.865 Valid 

0.821 0.965 Reliabel 

WM2 0.894 Valid 

WM3 0.961 Valid 

WM4 0.958 Valid 

WM5 0.836 Valid 

WM6 0.914 
 

Valid 
 

Employee 
Job 
Performance 

EJP1 0.927 Valid 

0.910 0.968 Reliabel EJP2 0.973 Valid 

EJP3 0.961 Valid 

Sumber: Data diolah oleh penulis pada AMOS 22 

Berdasarkan Tabel 4.3 ada 22 indikator yang dimasukan kedalam 

measurement model tanpa ada penghapusan indikator karena dari 22 indikator 

tersebut valid dalam tahap  pre test. Hasil dari analisis uji validitas dan uji 

realibiltas menunjukan hasil yang realibel pada setiap indikatornya.  
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4.4.3. 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 4.4 

Computation of Degree of Freedom 

Number of distinct sample moments 275 

Number of distinct parameters to be estimated 72 

Degrees of freedom (275-72) 203 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Berdasarkan hasil data tabel diatas peneliti mengambil kesimpulan yaitu 

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

freedom sebesar 203 (positif). Model over-identified maka peneliti dapat 

melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu uji model pengukuran (uji validitas dan 

reliabilitas). 
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4.4.4. Hasil Uji Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

4.4.4.1.Pengukuran Goodness of Fit (GOF) 

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.di bawah ini menunjukkan 

beberapa fit index untuk kecocokan model keseluruhan berdasarkan perhitungan 

SEM dengan menggunakan tool AMOS 22 

Tabel 4.5 

Hasil Penelitian Goodness of Fit 

GOF Cut of Value 
Hasil 

Analisis 

Evaluasi 

Model 

CMIN/DF CMIN/DF ≤ 5,0 (good fit) 4,988 Good Fit 

CFI 

CFI ≥ 0,90 (good fit)  

0.742 Poor Fit 
0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 (marginal 

fit) 

CFI ≤ 0,80 (poor fit)   

RMSEA 

RMSEA ≤ 0,08 (good fit) 

0.191 Poor Fit 
0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10 

(marginal fit) 

RMSEA ≥ 0,10 (poor fit) 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 
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Tabel  4.5  memberikan  gambaran  bahwa 3  ukuran GOF yang terdiri dari 

CMIN/DF, RMSEA, dan CFI menunjukan satu ukuran dengan criteria good fit 

dan menunjukkan dua ukuran dengan kriteria poor fit. Menurut (Hair et al., 2010) 

jika ada satu atau lebih parameter yang telah fit maka model dinyatakan fit. 

Sehingga, model dalam penelitian ini dinyatakan fit. 

 

4.4.5. 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. 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 
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Tabel 4.6 

Hasil Output Regression Weight 

Hipotesis Estimasi p-value Kesimpulan 

Work Family Conflict  

Employee Job Performance 
-0.162 -0.001 Hipotesis Didukung data 

Job Stress  Employee Job 

Performance 
- 0.216 *** Hipotesis Didukung data 

Work Motivation  

Employee Job Performance 
0.955 *** Hipotesis Didukung data 

Sumber: data diolah oleh penulis 

 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

1. Work Family Conflict memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap 

Employee Job Performance. Berdasarkan hasil dari pengujian data, 

diperoleh nilai estimasi sebesar -0,162 dengan nilai P -0.001. Nilai 

estimasi tersebut menunjukkan hasil yang negatif dengan nilai probabilitas 

lebih kecil dari 0,05. Maka dari itu, Work Family Conflict memiliki 

hubungan yang negatif dan signifikan terhadap Employee Job 

Performance dan hipotesis dapat diterima. 

2. Job Stress memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Employee Job 

Performance. Berdasarkan hasil dari pengujian data, diketahui nilai 

estimasi sebesar -0,216 dengan nilai P ***. Nilai estimasi tersebut 

menunjukkan hasil yang negatif signifikan dengan nilai probabilitas lebih 

Pengaruh Work Family..., Muhamad Ritzky Andri Prasetya Sumarlin , Ma.-IBS, 2017



 
 
 

68 
 

 

Indonesia Banking School 

 

kecil dari 0,05. Hal ini menyatakan, Job Stress memiliki hubungan yang 

negatif dan signifikan terhadap Employee Job Performance dan hipotesis 

dapat diterima. 

3. Work Motivation memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Employee 

Job Performance. Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai 

estimasi 0,955 dengan nilai P ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan 

hasil yang positif signifikan dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. 

Berdasarkan nilai tersebut, Work Motivation memiliki hubungan yang 

positif dan signifikan terhadap Employee Job Performancedan hipotesis 

dapat diterima 

Penjelasan lebih lengkap, peneliti menguraikan hasil analisis data dari 

tabel diatas dengan menyediakan model hasil pengujian hipotesis sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 

Model Hasil Pengujian Hipotesis 

Sumber: Data diolah oleh penulis 

Work Family 

Conflict  

(WFC) 

Job Stress  

(JS) 

Work Motivation 

(WM) 

Employee Job 

Performance 

(EJP) 

 

-0,162 

0,001 H1 

-0,216 H2 

 *** 

H3 

 

0,955 

*** 
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Berdasarkan tabel 4.6 dan gambar 4.1 di atas, hipotesis dalam penelitian 

ini dapat disimpulkan sebagai berikut.  

1. Work Family Conflict berpengaruh negatif terhadap Employee Job Performance 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar        

-0,162 dengan nilai p = 0,001 (signifikan). Nilai estimasi tersebut menunjukkan 

hasil yang negatif dengan nilai probabilitas 0.000 lebih kecil dari 0,05. Work 

Family Conflict memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Employee Job 

Performance dan didukung oleh data 

 

2. Job Stress berpengaruh negatif terhadap Employee Job Performance 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar       

-0,216 dengan nilai p = *** (signifikan). Nilai estimasi tersebut menunjukkan 

hasil yang negatif dengan nilai probabilitas 0.000 lebih kecil dari 0,05. Job Stress 

memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Employee Job Performance 

dan didukung oleh data. 

 

3. Work Motivation berpengaruh positif terhadap Employee Job Performance 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 

0,955 dengan nilai p = *** (signifikan). Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil 

yang positif dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Work Motivation 
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memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Employee Job Performance 

dan didukung oleh data. 

4.5. Pembahasan 

Pada penelitian ini, hasil analisis data menunjukkan bahwa seluruh 

variabel telah memenuhi kriteria konstruk validitas dan reliabilitas, serta model 

pengukuran lainnya yang sesuai dengan metode Structural Equation Modeling 

(SEM). Pada hasil pengujian hipotesis yang diajukan pada model penelitian ini, 

seluruh hipotesis memiliki hubungan yang signifikan. Pembahasan dari hasil 

pengujian masing-masing hipotesis penelitian dibahas pada sub-bab di bawah ini. 

4.5.1. Pengaruh Work Family Conflict terhadap Employee Job Performance 

Hasil pembuktian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan adanya 

pengaruh negatif signifikan antara work family conflict terhadap employee job 

performance. Hal ini berlawanan dengan hipotesis penelitian yang dilakukan oleh 

Asfahyadin, et al (2016) yang menyatakan bahwa work family conflict 

menghasilkan pengaruh negatif signifikan terhadap employee job performance di 

PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Branch Kendari. Disusul oleh penelitian Amelia 

(2010) yang menyatakan bahwa semakin tinggi work family conflict maka 

semakin rendah kinerja seseorang. 

Penelitian selanjutnya yang menyatakan bahwa work family conflict 

memiliki pengaruh negatif terhadap employee job performance adalah 

Wirakristama (2011) yang menunjukkan semakin tinggi konflik peran ganda 

karyawan wanita, maka semakin rendah pula kinerja mereka .  
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4.5.2. Pengaruh Job Stress  terhadap Employee Job Performance 

Hasil pembuktian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan adanya 

pengaruh negatif dan signifikan antara job stress terhadap employee job 

performance. Penelitian Asfahyadin, et al, (2016)  menyatakan hubungan negatif 

signifikan job stress terhadap employee job performance di PT. Bank Mandiri 

(persero) Tbk Branch Kendari. 

Hal ini diperkuat dengan penelitian Nyangahu, et al, (2015) 

mengemukakan bahwa tingkat stress yang terlalu tinggi berdampak negatif 

terhadap employee job performance. Penelitian lainnya yang mendukung yaitu 

penelitian yang dilakukan Saranani (2015) di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi 

Sulawesi Tenggara yang menyatakan bahwa Job Stress memiliki pengaruh negatif 

yang signifikan terhadap kinerja pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi 

Sulawesi Tenggara. Artinya semakin tinggi tingkat Stress Kerja karyawan maka 

akan menurunkan kinerja pegawai  

4.5.3. Pengaruh Work Motivation terhadap Employee Job Performance 

Hasil pembuktian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan adanya 

pengaruh positif dan signifikan antara work motivation terhadap employee job 

performance. Informasi tersebut didukung oleh Ek & Mukuru (2013) yang 

dilakukan terhadap pegawai Lembaga Pelatihan Teknis Tingkat Menengah di 

Kenya, menunjukkan bahwa motivasi karyawan mempengaruhi kinerja. Selain itu 

penelitian yang mendukung penelitian ini dilakukan oleh Mawoli (2011) di 
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Universitas menunjukan bahwa motivasi karyawan yang luar biasa telah memberi 

manfaat kepada Universitas dalam bentuk kinerja dan produktivitas staf akademik 

yang tinggi. 

Hasil ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Biri & iwu 

(2014) yang menyatakan jika motivasi kerja seorang karyawan tinggi, maka 

tingkat kinerja karyawan akan meningkat. Oleh karena itu, organisasi harus selalu 

mempertimbangkan tingkat motivasi karyawan mereka. Tingkat motivasi yang 

rendah bisa merugikan bagi sebuah organisasi karena organisasi tersebut mungkin 

mendapatkan rendahnya semangat kerja, kinerja buruk, penurunan produktivitas 

dan bahkan biaya perekrutan dan pelatihan yang lebih tinggi. 
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4.6. Statistik Deskriptif Hasil Kuesioner 

Tabel 4.7 menunjukkan statistik deskriptif dari hasil penyebaran kuesioner 

yang dilakukan peneliti pada pramugari maskapai nasional PT. XYZ 

Tabel 4.7 

Hasil Penyebaran Kuesioner 

No Indikator Pernyataan Hasil Jawaban Mean 

Indikator 
Mean 

Work Family Conflict 1 2 3 4 5 6 

1 

Pekerjaan saya yang 

terlalu banyak membuat 

saya jauh dari keluarga 

saya 

7 7 1 20 40 35 
4,67 

4,55 

2 

Saat saya sedang off dari 

pekerjaan, jadwal saya 

dan jadwal anggota 

keluarga saya tidak 

cocok. 

1 7 4 20 54 24 
4,73 

3 

Pekerjaan membuat saya 

terlalu lelah atau mudah 

marah untuk menikmati 

kehidupan sosial 

keluarga saya. 

9 8 3 21 46 23 
4,41 

 

4 

Saya sering berdebat 

dengan pasangan / 

anggota keluarga 

sayatentang pekerjaan 

saya 

10 4 5 24 44 23 
4,42 

 

5 

Ketika saya pulang dari 

kerja, saya sering terlalu 

letih untuk berpartisipasi 

dengan keluarga atau 

teman-teman. 

5 8 10 19 46 22 
4,44 

6 

Ketidakpastian jadwal 

kerja saya,mengganggu 

keluarga saya dan / atau 

kehidupan sosial 

5 9 4 20 49 23 
4,52 
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7 

Saya merasakan bahwa 

pekerjaan saya telah 

membawa dampak 

negatif pada kehidupan 

di rumah saya 

19 1 6 19 43 22 4,2 

8 

Saya sering harus 

melewatkan 

kegiatan/acara keluarga 

yang penting atau 

kegiataan/acara sosial 

karena pekerjaan saya 

2 4 4 16 38 46 

 

5,01 

 

Job Stress 1 2 3 4 5 6 
Mean 

Indikator 
Mean 

9 

Seringkali waktu 

pekerjaan saya membuat 

saya sangat frustrasi atau 

marah. 

11 9 6 22 48 14 

 

4,17 

 

4.26 

10 

Saya seringkali di bawah 

tekanan ketika saya di 

tempat kerja 

12 6 6 16 48 22 

 

4,34 

 

11 

Ketika saya di tempat 

kerja,saya sering merasa 

tegang atau gelisah 

16 4 6 20 40 24 

 

4,23 

 

12 

Saya biasanya tenang dan 

santai ketika saya sedang 

bekerja. 

20 3 4 11 47 25 

 

4,24 

 

13 

Ada banyak aspek dari 

pekerjaan saya yang 

membuat saya kecewa 

13 6 8 14 39 30 

 

4,36 

 

Work Motivation 1 2 3 4 5 6 
Mean 

Indikator 
Mean 

14 

Prestasi saya pada 

pekerjaan saat ini 

memuaskan 

18 24 43 7 10 8 

 

2,91 

 

2.95 
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15 

Saya diberikan 

pengakuan di tempat 

kerja 

16 40 31 3 7 13 

 

2,85 

 

16 
Pekerjaan itu sendiri 

menarik dan menantang. 
9 42 29 5 7 18 

 

3,11 

 

17 

Saya diberikan tanggung 

jawab di tempat kerja 

untuk dijalankan 

14 36 31 2 8 19 

 

3,1 

 

18 

Kemajuan saya saat ini 

(promosi) di tempat kerja 

memuaskan 

12 39 35 8 12 4 

 

2,82 

 

19 

Peningkatan keterampilan 

pribadi (keterampilan yang 

diperoleh melalui pelatihan 

dan pengembangan) pada 

pekerjaan saat ini 

memuaskan. 

15 38 31 2 12 12 

 

2,94 

 

Employee Job Performance 1 2 3 4 5 6 
Mean 

Indikator 
Mean 

20 

Kinerja harus lebih baik 

daripada rekan kerja 

dengan kualifikasi yang 

sama. 

13 36 32 5 12 12 

 

3,02 

 

3,07 21 

Saya puas dengan 
performance saya karena 

sebagian besar 

performance saya baik 

20 33 28 2 7 20 

 

3,02 

 

22 

Kinerja lebih baik 

daripada pramugari 

dengan kualifikasi yang 

sama di maskapai lain 

13 32 37 2 3 23 

 

3,17 

 
Sumber : Data diolah oleh penulis 
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4.7. Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diberikan implikasi manajerial untuk pihak 

maskapai nasional PT. XYZ selaku pihak yang menyediakan fasilitas. Beberapa 

implikasi yang dapat diberikan kepada pihak manajemen maskapai nasional PT. 

XYZ adalah sebagai berikut : 

1.  Variabel terkuat yang mempengaruhi Employee Job Performance dalam 

penelitian ini yaitu Work Motivation. Pada penelitian terhadap maskapai 

nasional PT. XYZ ini peneliti mendapatkan hasil analisis bahwa variabel 

Work Motivation memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Employee 

Job Peformance berdasarkan hasil dari pengujian data Tabel 4.6 diperoleh 

nilai estimasi sebesar 0,947 dengan nilai p = *** (signifikan). Nilai 

estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif dengan nilai probabilitas 

lebih kecil dari 0,05 yang berarti hipotesis tersebut didukung data. 

Variabel Work Motivation dari rata – rata responden maka dapat disusun 

implikasi manajerial dilihat dari indikator yang memiliki nilai yang lebih 

rendah daripada nilai rata – rata variabel yaitu 2.95. Nilai terendah adalah 

WM5 dengan nilai rata – rata 2.82 yaitu “Kemajuan saya saat ini 

(promosi) di tempat kerja memuaskan”. Responden yang merupakan 

karyawan PT. XYZ merasa jika jenjang karier di PT. XYZ tidak 

memuaskan, berdasarkan wawancara beberapa pramugari mengatakan jika  

penilaian kerja mereka tidak terlihat transparan sehingga pramugari tidak 

tahu harus meningkatkan employee job performance hingga batasan 
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tertentu yang membuat mereka mendapatkan promosi selain itu kriteria 

kerja seperti apakah yang ditentukan untuk mendapatkan promosi tersebut 

Manajemen harus transparan dalam pengakuan employee job performance 

agar pramugari mengetahui penilaian kerja dan kriteria seperti apa yang 

mampu membuat jenjang karier pramugari tersebut bisa mendapat 

promosi. Apabila hal ini dilakukan dapat meningkatkan ketertarikan dan 

membuat pekerjaan menjadi lebih menantang sesuai dengan nilai rata – 

rata tertinggi adalah WM3 dengan nilai rata – rata 3.11 dalam pernyataan 

“Pekerjaan itu sendiri  menarik dan menantang” dimana nilai tersebut 

mendekati nilai ketidaksetujuan  (skala likert 1-6) atas pekerjaan itu. 

 

2. Variabel terkuat kedua yang mempengaruhi Employee Job Performance  

dalam penelitian ini yaitu Job Stress. Pada penelitian terhadap maskapai 

nasional PT. XYZ ini peneliti mendapatkan hasil analisis bahwa variabel 

Job Stress memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Employee Job 

Peformance, berdasarkan hasil dari pengujian data Tabel 4.6, diperoleh 

nilai estimasi sebesar - 0,266 dengan nilai p = *** (signifikan). Nilai 

estimasi tersebut menunjukkan hasil yang negatif dengan nilai probabilitas 

lebih kecil dari 0,05 yang berarti hipotesis tersebut didukung data. 

Berdasarkan nilai rata – rata responden dari variabel Job Stress maka dapat 

disusun implikasi manajerial dilihat dari indikator yang memiliki nilai 

yang lebih tinggi daripada nilai rata – rata variabel yaitu 4.26. Nilai 

tertinggi adalah JS5 dengan nilai rata – rata 4.36 yaitu “Ada banyak aspek 
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dari pekerjaan saya yang membuat saya kecewa”. Responden yang 

merupakan karyawan PT. XYZ merasa dalam pekerjaan mereka banyak 

aspek yang membuat mereka kecewa seperti lamanya waktu pelaksanaan 

kerja, jumlah pekerjaan yang dibebankan (berdasarkan wawancara 

beberapa pramugari). Manajemen maskapai nasional PT. XYZ harus 

memperhatikan tingkat job stress pramugari dengan cara 

mempertimbangkan lamanya waktu pelaksanaan kerja seperti jumlah 

landing dalam sehari ataupun perhitungan rest time yang sesuai dan 

menyesuaikan jumlah pekerjaan yang dibebankan  seperti jumlah 

penumpang pesawat yang terlalu banyak disesuaikan dengan jumlah 

landing yang dikerjakan oleh pramugari karena akan meningkatkan job 

stress bagi pramugari apabila tidak di tangani dengan baik. Beberapa 

penyesuaian terhadap hal-hal yang dapat mengecewakan pramugari 

terhadap pekerjaannya dapat meningkatkan nilai rata – rata terendah yaitu 

JS1 dengan nilai rata – rata 4.17 dalam pernyataan “Seringkali waktu 

pekerjaan saya membuat saya sangat frustrasi atau marah”.  

 

3. Variabel ketiga yang mempengaruhi Employee Job Performance dibahas 

dalam penelitian ini yaitu Work Family Conflict. Pada penelitian terhadap 

maskapai nasional PT. XYZ ini peneliti mendapatkan hasil analisis bahwa 

variabel Work Family Conflict memiliki pengaruh negatif signifikan 

terhadap Employee Job Peformance, berdasarkan hasil dari pengujian data 

Tabel 4.6, diperoleh nilai estimasi sebesar -0.162 dengan nilai p = 0,001 
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(signifikan). Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang negatif 

dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Nilai tertinggi rata-rata 

indikator work family conflict yaitu WFC8 dengan nilai rata – rata 5.1 

yaitu “Saya sering harus melewatkan kegiatan/acara keluarga yang penting 

atau kegiataan/acara sosial karena pekerjaan saya”. Berdasarkan hasil 

tersebut responden yang merupakan karyawan PT. XYZ merasa pekerjaan 

sering menghalangi acara keluarga masing – masing individu karyawan 

(work family conflict). Hal ini menjadi tugas manajemen untuk 

memfleksibelkan jadwal pramugari yang terdiri dari on duty, day off, 

standby, backup untuk dapat melakukan penyesuaian secara cepat 

khususnya jadwal standby menjadi day off dan manajemen memberikan 

pramugari untuk jatah “satu bulan, satu hari” untuk mengubah jadwal on 

duty one day flight menjadi day off dengan syarat pengubahan 48 jam 

sebelumnya agar dapat  melakukan penyesuaian jadwal pramugari yang 

menggantikan sehingga  dapat menghindari bentrok antara acara keluarga 

atau sosial terhadap jadwal kerja. Beberapa penyesuaian terhadap hal-hal 

yang dapat  meningkatkan WFC8 dilakukan maka akan membawa nilai 

rata – rata terendah WFC7 dengan nilai rata – rata 4.2 dalam pernyataan 

“Saya merasakan bahwa pekerjaan saya telah membawa dampak negatif 

pada kehidupan di rumah saya“ ke arah yang lebih positif dari 

sebelumnya.  
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4. Variabel terakhir yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Employee Job 

Performance. Variabel Employee Job Performance dari rata-rata 

responden maka dapat disusun implikasi manajerial dilihat dari indikator 

yang memiliki nilai yang lebih rendah daripada nilai rata-rata variabel 

yaitu 3.07. Nilai terendah adalah EJP1 dan EJP2 dengan nilai rata-rata 

masing-masing 3.02 untuk EJP1 yaitu “Kinerja harus lebih baik daripada 

rekan kerja dengan kualifikasi yang sama”  dalam hal ini mengindikasikan 

bahwa karyawan merasa dalam pekerjaan tidak dibutuhkan kemampuan 

yang sama antar karyawan satu dengan lainnya dan EJP2 yaitu “Saya puas 

dengan performance saya karena sebagian besar performance saya baik” 

Hal ini menunjukan jika sebagian besar pramugari di PT. XYZ merasa jika 

employee job performance mereka belum menunjukan hasil yang baik. 

Masalah tersebut dapat ditingkatkan melalui penyesuaian-penyesuaian 

yang telah dibahas di implikasi manajerial pada poin 1,2 dan 3 sehingga 

predikat the best aircrew selama empat tahun berturut-turut dapat 

dipertahankan dengan kinerja pramugari yang baik. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh work family conflict, 

job stress dan work motivation terhadap employee job performance. Hasil analisis 

dengan menggunakan metode SEM menunjukkan 2 hipotesis terbukti dan 1 

hipotesis tidak terbukti. Berdasarkan hasil output dari pengolahan data yang telah 

dilakukan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Variabel Work Family Conflict memiliki pengaruh negatif  signifikan 

terhadap Employee Job Performance dalam penelitian ini. 

2. Variabel Job Stress terbukti memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap  

Employee Job Performance dalam penelitian ini. 

3. Variabel Work Motivation terbukti memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap Employee Job Performance dalam penelitian ini. 

5.2. Saran 

 

Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini bisa dijadikan saran bagi 

maskapai nasional PT. XYZ untuk selalu memperhatikan kepada seluruh 

karyawan nya agar perusahaan ini semakin maju dan semakin banyak prestasi 

yang dicapai. Adapun saran yang dapat diberikan kepada maskapai nasional PT. 

XYZ selanjutnya adalah sebagai berikut: 

81 

Pengaruh Work Family..., Muhamad Ritzky Andri Prasetya Sumarlin , Ma.-IBS, 2017



 
 
 

82 
 

 

Indonesia Banking School 

 

A.  Saran Untuk PT. XYZ 

 

1. Bagi manajemen maskapai nasional PT. XYZ untuk meningkatkan work 

motivation dalam hal ketransparanan pengakuan employee job 

performance agar pramugari mengetahui penilaian kerja dan kriteria 

seperti apa yang mampu membuat jenjang karier pramugari tersebut bisa 

mendapat promosi. Apabila hal ini dilakukan dapat meningkatkan 

ketertarikan dan membuat pekerjaan menjadi lebih menantang. 

2. Bagi manajemen maskapai nasional PT. XYZ harus meningkatkan tingkat 

job stress pramugari dengan cara mempertimbangkan lamanya waktu 

pelaksanaan kerja seperti jumlah landing dalam sehari ataupun 

perhitungan rest time yang sesuai dan menyesuaikan jumlah pekerjaan 

yang dibebankan  seperti jumlah penumpang pesawat yang terlalu banyak 

disesuaikan dengan jumlah landing yang dikerjakan oleh pramugari karena 

akan meningkatkan job stress bagi pramugari apabila tidak di tangani 

dengan baik. Beberapa penyesuaian terhadap hal-hal yang dapat 

mengecewakan pramugari terhadap pekerjaannya dapat meningkatkan 

pernyataan terendah “Seringkali waktu pekerjaan saya membuat saya 

sangat frustrasi atau marah”  ke arah yang positif 

3. Bagi manajemen maskapai nasional PT. XYZ harus mengontrol work 

family conflict  dengan cara pengaturan yang fleksibel untuk hal jadwal 

pramugari yang terdiri dari on duty, day off, standby, backup untuk dapat 

melakukan penyesuaian secara cepat khususnya jadwal standby menjadi 

day off dan manajemen memberikan pramugari untuk jatah “satu bulan, 
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satu hari” untuk mengubah jadwal on duty one day flight menjadi day off 

dengan syarat pengubahan 48 jam sebelumnya agar dapat  melakukan 

penyesuaian jadwal pramugari yang menggantikan sehingga  dapat 

menghindari bentrok antara acara keluarga atau sosial terhadap jadwal 

kerja. Beberapa penyesuaian terhadap hal-hal tersebut dilakukan maka 

pramugari akan merasa bahwa pekerjaannya membawa dampak yang 

positif pada kehidupan dirumahnya. 

4. Bagi manajemen maskapai nasional PT. XYZ harus mempertahankan dan 

menjaga work motivation agar employee job performance dari pramugari 

tetap dalam tren yang positif sehingga maskapai nasional PT. XYZ dapat 

mempertahankan penghargaan The Best Aircrew tingkat dunia. 

B. Saran Untuk Peneliti Selanjutnya 

1. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian serupa 

dengan objek yang berbeda misalnya perusahaan yang bekerja dalam 

bidang penerbangan atau maskapai lainnya. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lainnya 

yang memiliki pengaruh terhadap employee job performance seperti self 

esteem, self efficacy, kepemimpinan atau variabel lainnya yang 

mempengaruhi employee job performance 
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Lampiran 1: Kuisioner 

 

Responden Yth.  

 

Perkenalkan, nama saya Muhamad Ritzky Andri, mahasiswa S1 

Manajemen STIE Indonesia Banking School, Kemang. Saat ini saya sedang 

melakukan penelitian tugas akhir yang berjudul “Pengaruh Work Family 

Conflict, Job Stress dan Work Motivation Terhadap Employee Job 

Performance Pada Pramugari di PT.Garuda Indonesia”. Tujuan penyebaran 

kuesioner ini untuk mengukur seberapa besar Work Family Conflict, Job Stress, 

Work Motivationdan Employee Job Performance pramugari di  PT Garuda 

Indonesia. 

Oleh karena itu, saya memohon dengan hormat bantuan dari Ibu/Saudari 

untuk mengisi kuisioner ini dengan jawaban yang sebenar-benarnya sesuai dengan 

kondisi masing-masing. Pernyataan dan data dari setiap responden hanya akan 

digunakan untuk keperluan penelitian semata dan diolah secara keseluruhan 

sehingga skor individu tidak terlihat.  Peneliti juga akan sangat menjaga 

kerahasiaan dari data yang didapat  

Atas waktu dan partisipasi Anda, saya ucapkan banyak terimakasih.  
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Pertanyaan Filter 

1. Apakah anda pramugari PT.Garuda Indonesia? 

a) Ya (lanjut) b)   Tidak (stop) 

2. Apakah anda telah melalui masa kontrak kerja dan sudah menjadi pramugari 

tetap di PT. Garuda Indonesia? 

a) Ya (lanjut) b)   Tidak (stop) 

3. Apakah anda pramugari PT. Garuda Indonesia yang sudah berkeluarga 

(memiliki suami, anak ataupun keduanya) ? 

a) Ya (lanjut) b)   Tidak (stop) 

 

Profil Responden 

1. Usia: ......................Tahun 

2. Lama bekerja di PT. Garuda Indonesia: 

a. 1-4 tahun  b. 5-8 tahun c. 9-12 tahun d.13tahun lebih   

 

 

*Berikan tanda (√) pada pilihan yang paling sesuai 

 

 

Petunjuk: Berikut terdapat serangkaian pernyataan. Berikan tanda (√) pada 

kolom pilihan yang paling sesuai dengan perasaan dan pemahaman Anda. 

Penilaian yang semakin ke kanan menandakan sangat setuju (SS) sedangkan 

penilaian yang semakin ke kiri menandakan sangat tidak setuju (STS).  
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No Indikator Pernyataan 1 2 3 4 5 6 

1 

Pekerjaan saya yang terlalu banyak 

membuat saya jauh dari keluarga 

saya. 

      

2 

Saat saya sedang off dari pekerjaan, 

jadwal saya dan jadwal anggota 

keluarga saya tidak cocok. 

      

3 

Pekerjaan membuat saya terlalu 

lelah atau mudah marah untuk 

menikmati kehidupan sosial 

keluarga saya. 

      

4 

Saya sering berdebat dengan 

pasangan / anggota keluarga saya 

tentang pekerjaan saya. 

      

5 

Ketika saya pulang dari kerja, saya 

sering terlalu letih untuk 

berpartisipasi dengan keluarga atau 

teman-teman. 

      

6 

Ketidakpastian jadwal kerja 

saya,mengganggu keluarga saya dan 

/ atau kehidupan sosial. 

      

7 

Saya merasakan bahwa pekerjaan 

saya telah membawa dampak negatif 

pada kehidupan di rumah saya. 

      

8 

Saya sering harus melewatkan 

kegiatan/acara keluarga yang penting 
atau kegiataan/acara sosial karena 

pekerjaan saya. 

      

9 

Seringkali waktu pekerjaan saya 

membuat saya sangat frustrasi atau 

marah. 

      

10 
Saya seringkali di bawah tekanan 

ketika saya di tempat kerja. 
      

11 
Ketika saya di tempat kerja,saya 

sering merasa tegang atau gelisah 
      

12 
Saya tidak merasa tenang dan santai 

ketika saya sedang bekerja. 
      

13 
Ada banyak aspek dari pekerjaan 

saya yang membuat saya kecewa. 
      

 

 

 

Pengaruh Work Family..., Muhamad Ritzky Andri Prasetya Sumarlin , Ma.-IBS, 2017



90 
 

Indonesia Banking School 

No Indikator Pernyataan 1 2 3 4 5 6 

14 
Prestasi saya pada pekerjaan saat ini 

memuaskan. 

      

15 
Saya diberikan pengakuan di tempat 

kerja. 

      

16 
Pekerjaan itu sendiri menarik dan 

menantang. 

      

17 
Saya diberikan tanggung jawab di 

tempat kerja untuk dijalankan 

      

18 
Kemajuan saya saat ini (promosi) di 

tempat kerja memuaskan 

      

19 

Peningkatan keterampilan pribadi 

(keterampilan yang diperoleh 

melalui pelatihan dan 

pengembangan) pada pekerjaan saat 

ini memuaskan. 

      

20 
Kinerja harus lebih baik daripada 

rekan kerja dengan kualifikasi yang 

sama. 

      

21 Kepuasan akan kinerja, karena 

kinerja yang baik. 

      

22 

Kinerja lebih baik daripada 

pramugari dengan kualifikasi yang 

sama di maskapai lain 
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Lampiran 2: Hasil Uji Validitas dan Realibilitas (pre-test) 

 

1. VALIDITAS 

 

 WFC 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,823 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 143,181 
df 28 
Sig. ,000 

 

 
Anti-image Matrices 

 wfc_1 wfc_2 wfc_3 wfc_4 wfc_5 wfc_6 wfc_7 wfc_8 

Anti-image 
Covariance 

wfc_1 ,249 -,142 -,072 ,010 ,008 ,023 ,009 -,058 
wfc_2 -,142 ,194 ,073 -,031 -,085 -,106 -,020 ,014 
wfc_3 -,072 ,073 ,320 -,141 -,126 -,124 -,043 ,055 
wfc_4 ,010 -,031 -,141 ,436 -,050 ,091 -,038 -,157 
wfc_5 ,008 -,085 -,126 -,050 ,304 ,072 -,124 -,018 
wfc_6 ,023 -,106 -,124 ,091 ,072 ,340 -,065 -,180 
wfc_7 ,009 -,020 -,043 -,038 -,124 -,065 ,543 ,063 
wfc_8 -,058 ,014 ,055 -,157 -,018 -,180 ,063 ,463 

Anti-image 
Correlation 

wfc_1 ,839a -,648 -,256 ,029 ,029 ,078 ,024 -,170 
wfc_2 -,648 ,777a ,292 -,106 -,350 -,414 -,060 ,047 
wfc_3 -,256 ,292 ,797a -,378 -,403 -,377 -,102 ,144 
wfc_4 ,029 -,106 -,378 ,852a -,136 ,235 -,078 -,350 
wfc_5 ,029 -,350 -,403 -,136 ,853a ,223 -,305 -,049 
wfc_6 ,078 -,414 -,377 ,235 ,223 ,773a -,151 -,454 
wfc_7 ,024 -,060 -,102 -,078 -,305 -,151 ,920a ,126 
wfc_8 -,170 ,047 ,144 -,350 -,049 -,454 ,126 ,821a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Component Matrixa 

 Component 
1 

wfc_1 ,849 
wfc_2 ,865 
wfc_3 ,815 
wfc_4 ,750 
wfc_5 ,833 
wfc_6 ,775 
wfc_7 ,698 
wfc_8 ,709 
Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis. 
a. 1 components 
extracted. 

 

 JS 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,730 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 68,355 
df 10 
Sig. ,000 

 
Anti-image Matrices 

 js_1 js_2 js_3 js_4 js_5 

Anti-image Covariance 

js_1 ,518 ,044 -,108 -,033 -,199 
js_2 ,044 ,584 -,023 -,101 -,247 
js_3 -,108 -,023 ,247 -,189 -,048 
js_4 -,033 -,101 -,189 ,278 ,083 
js_5 -,199 -,247 -,048 ,083 ,597 

Anti-image Correlation 

js_1 ,825a ,080 -,302 -,088 -,357 
js_2 ,080 ,791a -,061 -,250 -,419 
js_3 -,302 -,061 ,708a -,720 -,125 
js_4 -,088 -,250 -,720 ,681a ,204 
js_5 -,357 -,419 -,125 ,204 ,681a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Component Matrixa 

 Component 
1 

js_1 ,785 
js_2 ,734 
js_3 ,886 
js_4 ,837 
js_5 ,662 
Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis. 
a. 1 components 
extracted. 

 

 WM 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,693 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 119,630 
df 15 
Sig. ,000 

 
Anti-image Matrices 

 wm_1 wm_2 wm_3 wm_4 wm_5 wm_6 

Anti-image Covariance 

wm_1 ,093 -,090 ,020 -,043 ,019 -,089 
wm_2 -,090 ,117 -,013 ,013 -,053 ,036 
wm_3 ,020 -,013 ,342 -,245 ,021 -,104 
wm_4 -,043 ,013 -,245 ,311 -,031 ,116 
wm_5 ,019 -,053 ,021 -,031 ,711 -,131 
wm_6 -,089 ,036 -,104 ,116 -,131 ,407 

Anti-image Correlation 

wm_1 ,668a -,861 ,112 -,256 ,073 -,460 
wm_2 -,861 ,707a -,065 ,068 -,184 ,164 
wm_3 ,112 -,065 ,649a -,751 ,043 -,280 
wm_4 -,256 ,068 -,751 ,627a -,066 ,326 
wm_5 ,073 -,184 ,043 -,066 ,886a -,244 
wm_6 -,460 ,164 -,280 ,326 -,244 ,737a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Component Matrixa 

 Component 
1 2 

wm_1 ,916 -,191 
wm_2 ,891 -,205 
wm_3 ,698 ,618 
wm_4 ,702 ,636 
wm_5 ,614 -,387 
wm_6 ,761 -,372 
Extraction Method: Principal 
Component Analysis. 
a. 2 components extracted. 

 

 EJP 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,655 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 21,407 
df 3 
Sig. ,000 

 
Anti-image Matrices 

 ejp_1 ejp_2 ejp_3 

Anti-image Covariance 
ejp_1 ,771 -,163 -,132 
ejp_2 -,163 ,553 -,312 
ejp_3 -,132 -,312 ,566 

Anti-image Correlation 
ejp_1 ,786a -,249 -,201 
ejp_2 -,249 ,619a -,557 
ejp_3 -,201 -,557 ,626a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Component Matrixa 

 Component 
1 

ejp_1 ,735 
ejp_2 ,863 
ejp_3 ,853 
Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis. 
a. 1 components 
extracted. 
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2. RELIABILITAS 

 

 WFC 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

,911 8 

 

 JS 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

,816 5 

 

 WM 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

,855 6 

 

 EJP 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

,749 3 
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Lampiran 3: Measurement Model 
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Lampiran 4: Structural Model 

 

 

 

Lampiran 5: 

Notes for Model (Default model) 

Computation of degrees of freedom (Default model) 

Number of distinct sample moments: 275 

Number of distinct parameters to be estimated: 72 

Degrees of freedom (275 - 72): 203 

Result (Default model) 

Minimum was achieved 

Chi-square = 453,508 

Degrees of freedom = 203 

Probability level = ,000 
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CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 67 1037,477 208 ,000 4,988 

Saturated model 275 ,000 0 
  

Independence model 44 3443,573 231 ,000 14,907 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,699 ,665 ,744 ,713 ,742 

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 ,191 ,180 ,203 ,000 

Independence model ,357 ,347 ,368 ,000 
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Lampiran 6: 

Standarized Regression Weights  

   
Estimate 

wfc_5 <--- WFC ,856 

js_3 <--- JS ,952 

js_2 <--- JS ,909 

js_1 <--- JS ,845 

js_4 <--- JS ,939 

js_5 <--- JS ,760 

wm_5 <--- WM ,836 

wm_4 <--- WM ,958 

wm_3 <--- WM ,961 

wm_2 <--- WM ,894 

ejp_3 <--- EJP ,961 

ejp_2 <--- EJP ,973 

ejp_1 <--- EJP ,927 

wfc_1 <--- WFC ,817 

wfc_2 <--- WFC ,712 

wfc_3 <--- WFC ,889 

wfc_4 <--- WFC ,882 

wfc_7 <--- WFC ,869 

wfc_8 <--- WFC ,587 

wm_1 <--- WM ,865 

wm_6 <--- WM ,914 

wfc_6 <--- WFC ,866 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Work Family..., Muhamad Ritzky Andri Prasetya Sumarlin , Ma.-IBS, 2017



100 
 

Indonesia Banking School 

Lampiran 7: 

 

Estimate - Regression Weight 

 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

EJP <--- WFC ,133 ,015 8,854 *** 
 

EJP <--- JS -,266 ,052 -5,083 *** 
 

EJP <--- WM ,947 ,057 16,525 *** 
 

wfc_8 <--- WFC 1,000 
    

wfc_7 <--- WFC ,834 ,037 22,796 *** 
 

wfc_6 <--- WFC ,690 ,029 23,885 *** 
 

wfc_5 <--- WFC ,693 ,029 23,734 *** 
 

wfc_4 <--- WFC ,760 ,031 24,595 *** 
 

wfc_3 <--- WFC ,768 ,032 24,367 *** 
 

wfc_2 <--- WFC ,484 ,025 19,734 *** 
 

wfc_1 <--- WFC ,701 ,031 22,505 *** 
 

js_5 <--- JS 1,000 
    

js_4 <--- JS 1,372 ,130 10,573 *** 
 

js_3 <--- JS 1,304 ,122 10,732 *** 
 

js_2 <--- JS 1,150 ,115 9,990 *** 
 

js_1 <--- JS 1,008 ,112 8,980 *** 
 

wm_6 <--- WM 1,000 
    

wm_5 <--- WM ,762 ,057 13,282 *** 
 

wm_4 <--- WM 1,120 ,059 19,060 *** 
 

wm_3 <--- WM 1,077 ,056 19,388 *** 
 

wm_2 <--- WM ,968 ,062 15,657 *** 
 

wm_1 <--- WM ,869 ,060 14,402 *** 
 

ejp_3 <--- EJP 1,000 
    

ejp_2 <--- EJP 1,107 ,037 30,294 *** 
 

ejp_1 <--- EJP 1,000 
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RIWAYAT HIDUP PENYUSUN SKRIPSI 

 

PERSONAL DETAILS 

Full Name  : Muhamad Ritzky Andri Prasetya Sumarlin 

Sex   : Male 

Place, Date of Birth : Jakarta, January 26 1995 

Nationality  : Indonesia 

Religion  : Moslem 

Marital Status  : Single 

Height, Weight  : 170cm, 68kg 

Phone, Mobile  : 081284384121 

Email   : ritzkyandri@hotmail.com 

 

PERSONALITIES 

Faithful, smart worker, able to work in groups, honest, cooperative, discipline,on time, 

fast learner, good interpersonal, communication skill, friendly and responsible  

 

EDUCATIONAL BACKGROUND 

2013 - Present STIE Indonesia Banking School, Jakarta (Management Majority 

– Human Resource Management) 

2010 - 2013  SMA Cakra Buana, Depok 

2007 - 2010  SMP  Cakra Buana, Depok 

2001 - 2007  SD Pemuda Bangsa, Depok 
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COURSE AND TRAINING 

2013 - 2014 English For Business and Banking, George Manson University 

2013 Basic Activist Training Program (BATPRO) STIE Indonesia Banking  

2013  Bussines and Marketing, STIE Indonesia Banking School 

2014  Training Rindam Jaya Military 

2016   Training Mini Banking 

Training Credit Analyst 

Training Basic Treasury 

Training Trade Financing 

Training Effective Selling Skill 

 

ORGANIZATION EXPERIENCES 

2007-2009         Member of OSIS SMP Cakra Buana 

2010-2012 Member of OSIS SMA Cakra Buana 

2011              Student Exchange to Singapore Juying Secondary School 
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WORKING EXPERIENCE 

2016 Internship Bank Indonesia Kpw Mataram (January)  

2017  Internship at BRI Fatmawati, Jakarta 

 

SKILLS 

1. Computer Literate (MS. Word, MS. Excel, and MS. Power Point) 

2. Internet Literate 

3. Software Analysis Literate (SPSS) 

4. Amos 21 (Structural Equation Model) 

5. Event Leadership 

6. Time Management 
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