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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

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Pendahuluan
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
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). Hal yang mendukung emansipasi wanita diseluruh dunia dijunjung tinggi juga
berdasarkan 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
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 sehingga peran keluarga maupun peran terhadap perusahaan sering berbenturan lalu
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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. 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 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).
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 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). . 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.
Employee job performance 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 terbukti karena PT. XYZ sudah berkali-kali
mendapatkan penghargaan The Best Aircrews tingkat dunia.
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1.2 Rumusan Permasalahan
Beradasarkan pada latar belakang dan fenomena tersebut makan perumusan masalah yang akan
diteliti, yaitu: 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?
BAB II LANDASAN TEORI
2.1 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).
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).
2.2 Job Stress
Job stress didefinisikan sebagai ancaman fisik yang berbahaya dan gangguan emosional yang
terjadi ketika persyaratan kerja tidak sesuai dengan kemampuan pekerja , sumber daya, 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). Job stress adalah perasaan tertekan yang dialami oleh
karyawan dalam menghadapi pekerjaan (Mangkunegara, 2008).
2.3 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 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).
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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).
2.4 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). 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).
2.5 Pengaruh Antar Variabel
Pengaruh Work Family Conflict Terhadap 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). Emosi yang
timbul disebabkan konflik di rumah menyebabkan karyawan tidak semangat bekerja dan akhirnya
tidak dapat berkinerja dengan baik (Amelia, 2010).
Ho1: work family conflict tidak memiliki pengaruh negatif terhadap employee job performance
Ha1 : work family conflict memiliki pengaruh negatif terhadap employee job performance

Pengaruh Job Stress Terhadap Employee Job Performance
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). 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
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Pengaruh Work Motivation Terhadap Employee Job Performance
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).
Ho3: Work motivation tidak memiliki pengaruh positif terhadap employee job performance
Ha3 : Work motivation memiliki pengaruh positif terhadap employee job performance
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Objek Penelitian
Penelitian ini meneliti tentang manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan work
family conflict, job stress, work motivation dan employee 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
3.2 Jenis dan Desain Penelitian
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).
3.3 Metode Penghimpunan Data
Data Primer Menurut Malhotra (2010) 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.
Data sekunder dalam penelitian ini menurut (Malhotra, 2010) merupakan data yang
dikumpulkan oleh pihak lain dari berbagai sumber, seperti buku-buku, media internet, serta jurnaljurnal 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
3.4 Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah semua pramugari maskapai nasional PT. XYZ periode
aktif. Sampel dalam penelitian ini adalah pramugari yang telah melewati 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)
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3.5 Operasionalisasi Varibel

Variabel

Definisi

Alat Ukur

Skala Pengukuran

WFC1: Pekerjaan saya yang terlalu
banyak membuat saya jauh dari
keluarga saya.
WFC2: Saat saya sedang off dari
pekerjaan, jadwal saya dan jadwal
anggota keluarga saya tidak cocok.

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)

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.

Likert 1 - 6

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)
JS1: Seringkali waktu pekerjaan saya
membuat saya sangat frustrasi atau
marah.

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).

JS2: Saya seringkali di bawah
tekanan ketika saya di tempat kerja.
JS3: Ketika saya di tempat kerja,saya
sering merasa tegang atau gelisah.

Likert 1 - 6

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)
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Variabel

Definisi

Work
Motivation
(WM)

Proses yang menyumbang
intensitas individu, arah
dan kegigihan upaya
menuju pencapaian tujuan
((Kuranchie-Mensah, et
al, 2015)

Employee Job
Performance
(EJP)

Perilaku yang dapat
dievaluasi dalam hal
sejauh mana kontribusi
untuk efektivitas
organisasi (Mawoli, et all,
2011).

Alat Ukur
WM1: prestasi saya pada pekerjaan
saat ini memuaskan
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)
EJP1: Kinerja saya lebih baik
daripada rekan saya dengan
kualifikasi yang sama.
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)

Skala Pengukuran

Likert 1 - 6

Likert 1 - 6

BAB IV HASIL ANALISI 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 dan
hingga saat ini PT. XYZ sudah berkali-kali mendapatkan penghargaan The Best Aircrews
tingkat dunia.
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4.2 Profil Responden
Usia Responden

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%.
Lama Bekerja Responden
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.
4.3 Hasil Analisis Data
Hasil Pengukuran model (Measurement Model Fit)
Uji Validitas dan Reliabilitas
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 factor) ≥0.05 dan idealnya ≥0.70. Reliabilitas adalah konsistensi suatu
pengukuran. Reliabilitas tinggi menunjukan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi
dalam mengukur konstruk latennya (Hair et al, 2010). Mengukur reliabilitas dalam SEM akan
digunakan Composite Reliability Measure dan Variance Extracted. Construct reliability (CR) ≥0.70
dan average extracted (AVE) ≥0.05 Tabel dibawah ini merupakan hasil pengolahan data uji validitas
dan reliabilitas dalam penelitian ini
Uji Validitas
Variabel
Laten

Work Family
Conflict

Job Stress

Indikator

Factor
Loading Kesimpulan
≥ 0.5

WFC1

0.817

Valid

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

JS1

0.845

Valid

JS2

0.909

Valid

JS3

0.952

Valid

JS4

0.939

Valid

JS5

0.760

Valid

Uji Reliabilitas
CR

AVE
≥ 0.5

≥ 0.7

0.666

0.940

Reliabel

0.781

0.947

Reliabel

Kesimpulan
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Uji Validitas
Variabel
Laten

Work
Motivation

Employee
Job
Performance

Indikator

Factor
Loading Kesimpulan
≥ 0.5

WM1

0.865

Valid

WM2

0.894

Valid

WM3

0.961

Valid

WM4

0.958

Valid

WM5

0.836

Valid

WM6

0.914

Valid

EJP1

0.927

Valid

EJP2

0.973

Valid

EJP3

0.961

Valid

Uji Reliabilitas
CR

AVE
≥ 0.5

≥ 0.7

0.821

0.965

Reliabel

0.910

0.968

Reliabel

Kesimpulan

Terdapat 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.
Uji Keseluruhan (Overall Model Fit)
Pengukuran Goodness od Fit (GOF)

GOF
CMIN/DF

Cut of Value
CMIN/DF ≤ 5,0 (good fit)

Hasil
Analisis

Evaluasi Model

4,988

Good Fit

0.742

Poor Fit

0.191

Poor Fit

CFI ≥ 0,90 (good fit)
CFI

0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 (marginal fit)
CFI ≤ 0,80 (poor fit)
RMSEA ≤ 0,08 (good fit)

RMSEA

0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10 (marginal
fit)
RMSEA ≥ 0,10 (poor fit)

Berdasarkan tabel diatas 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.
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Hasil Analisis Model Keseluruhan (Overall Model Fit)
Analisis model keseluruhan berhubungan terhadap koefisien-koefisien atau parameterparameter 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 (H O 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.
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

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 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

4.4 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.
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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.

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.

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 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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4.5 Statistik Deskriptif Hasil Kuesioner

No

1

2

3

Indikator Pernyataan
1

2

3

4

5

6

Pekerjaan saya yang terlalu
banyak membuat saya jauh
dari keluarga saya

7

7

1

20

40

35

4,67

1

7

4

20

54

24

4,73

9

8

3

21

46

23

Saat saya sedang off dari
pekerjaan, jadwal saya dan
jadwal anggota keluarga saya
tidak cocok.
Pekerjaan membuat saya
terlalu lelah atau mudah
marah untuk menikmati
kehidupan sosial keluarga
saya.

4

5

Ketika saya pulang dari
kerja, saya sering terlalu letih
untuk berpartisipasi dengan
keluarga atau teman-teman.

7

8

Ketidakpastian jadwal kerja
saya,mengganggu keluarga
saya dan / atau kehidupan
sosial
Saya merasakan bahwa
pekerjaan saya telah
membawa dampak negatif
pada kehidupan di rumah
saya
Saya sering harus
melewatkan kegiatan/acara
keluarga yang penting atau
kegiataan/acara sosial karena
pekerjaan saya
Job Stress

9

Mean
Indikator

Work Family Conflict

Saya sering berdebat dengan
pasangan / anggota keluarga
sayatentang pekerjaan saya

6

Hasil Jawaban

Seringkali waktu pekerjaan
saya membuat saya sangat
frustrasi atau marah.

Mean

4,41

4,42
10

4

5

24

44

23

4,55
5

8

10

19

46

22

4,44

5

9

4

20

49

23

4,52

19

1

6

19

43

22

4,2

2

4

4

16

38

46

5,01

1

2

3

4

5

6

Mean
Indikator

11

9

6

22

48

14

4,17
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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

14

Prestasi saya pada pekerjaan
saat ini memuaskan

18

24

43

7

10

8

2,91

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
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19

Peningkatan keterampilan
pribadi (keterampilan yang
diperoleh melalui pelatihan dan
pengembangan) pada pekerjaan
saat ini memuaskan.

Employee Job Performance

15

38

31

2

12

12

2,94

1

2

3

4

5

6

Mean
Indikator

20

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

13

36

32

5

12

12

3,02

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

Mean

3,07

4.6 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
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 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.
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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, 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 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,
diperoleh nilai estimasi sebesar -0.162 dengan nilai p = 0,001 (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.
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 masingmasing 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
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pada poin 1,2 dan 3 sehingga predikat the best aircrew selama empat tahun berturut-turut
dapat dipertahankan dengan kinerja pramugari yang baik.
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:
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, 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.
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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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