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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1.   Definisi dan Konsep 

2.1.1 Konflik Pekerjaan-Keluarga (Work Family 

Conflict) 

Marquise dan Huston (dalam Nursalam, 2007) 

mendefinisikan konflik sebagai masalah internal dan 

eksternal yang terjadi sebagai akibat dari perbedaan 

pendapat, nilai –nilai, keyakinan dari dua orangatau 

lebih.  Menurut Littlefield (dalam Nursalam, 2007) 

bahwa konflik dapat dikategorikan sebagai suatu 

kejadian atau proses. Sebagai kejadian, konflik 

terjadi dari suatu ketidaksetujuan antara dua atau 

orang atau oragnisasi, dimana orang tersebut 

menerima sesuatu yang akan mengancam 

kepentingannya. Sebagai suatu proses, konflik 

dimanifestasikan sebagai suatu rangkaian tindakan 

yang dilakukan oleh dua atau lebih kelompok 

berusaha menghalangi atau mencegah kepuasan dari 

seseorang.  

Peran adalah pola perilaku yang diharapkan 

dari individu dalam suatu posisi tertentu. Peran bisa 

terdiri dari sikap, nilai, serta perilaku tertentu 

(Gibson et all, 2000). Peran ganda muncul ketika 

individu menjalankan posisi yang berbeda dari 

organisasi atau kelompok (missal rumah, tempat 
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kerja, perkumpulan dan sebagainya). Menurut Davis 

dan Newstrom (dalam Azarah, 2009) bahwa peran 

diwujudkan dalam perilaku.  Individu yang terlibat 

dalam peran ganda bisa menghadapi pilihan perilaku 

yang rumit. Hal ini terjadi karena mereka harus 

menjalani berbagai peran yang berbeda, sementara 

dalam masing – masing peran itu sendiri bisa terjadi 

dari serangkaian peran yang kompleks. Oleh karena 

itu peran ganda seringkali menimbulkan konflik 

peran yang bersangkutan (Gibson et all, 2000). 

Penelitian dari Berk et al, dalam Gutek (1991) 

menemukan bahwa wanita cenderung menghabiskan 

lebih banyak waktu dalam hal urusan keluarga 

sehingga wanita dilaporkan lebih banyak mengalami 

konflik pekerjaan keluarga khususnya family 

interference with work. Sebaliknya pria cenderung 

untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk 

menangani urasan pekerjaan daripada wanita 

sehingga 13 pria dilaporkan lebih banyak mengalami 

konflik pekerjaan keluarga khususnya work 

interference with family daripada wanita. 

Menurut Greenhaus dan Beutell (1985) ada 

tiga macam konflik peran ganda yaitu : 

1. Time based conflict 

Waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan 

salah satu tuntutan (keluarga – pekerjaan) 

dapat mengurangi waktu untuk menjalankan  
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2. Strain based conflict 

Terjadi tekanan dari salah satu peran 

mempengaruhi kinerja peran lainnya 

3. Behavior based conflict 

Berhubungan dengan ketidak sesuaian antara 

pola perilaku dengan yang diinginkan oleh 

kedua bagian (pekerjaan – keluarga). 

Work family conflict dapat didefiniskian sebagai 

bentuk konflik peran dimana tuntutan peran dari 

pekerjaan dan keluarga secara mutlak tidak dapat 

disejajarkan dalam beberapa hal. Hal ini biasanya 

terjadi pada saat seseorang berusahan memenuhi 

tuntutan peran dalam pekerjaan dan usaha tersebut 

dipengaruhi oleh kemampuan orang yang 

bersangkutan untuk memenuhi tuntutan 

keluarganya atau sebaliknya dimana pemenuhan 

tuntutan peran dalam keluarga dipengaruhi oleh 

kemampuan orang tersebut dalam memenuhi 

tuntutan pekerjaannya (Frone, 2000). 

Terjadinya perubahan demografi tenaga kerja 

seperti peningkatan jumlah wanita bekerja dan 

pasangan yang keduanya bekerja telah mendorong 

terjadinya konflik antara pekerjaan dan kehidupan 

keluarga, hal ini membuat banyak peneliti yang 

tertarik untuk meneliti sebab pengaruh dari konflik 

pekerjaan-keluarga (work-family conflict). 
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Greenhaus dan Beutell (1985) mendefinisikan 

konflik pekerjaan-keluarga sebagai bentuk konflik 

peran dimana tuntutan peran pekerjaan dan 

keluarga secara mutual tidak dapat disejajarkan 

dalam beberapa hal. Hal ini biasanya terjadi pada 

saat seseorang berusaha memenuhi tuntutan peran 

dalam pekerjaan dan usaha tersebut dipengaruhi 

oleh kemampuan orang yang bersangkutan untuk 

memenuhi tuntutan keluarganya atau sebaliknya.  

Pemenuhan tuntutan peran dalam keluarga 

dipengaruhi oleh kemampuan orang tersebut dalam 

memenuhi tuntutan dengan tekanan yang berasal 

dari beban kerja yang berlebihan dan waktu seperti 

pekerjaan yang harus diselesaikan terburu-buru dan 

deadline sedangkan tuntutan keluarga berhubungan 

dengan waktu yang dibutuhkan untuk menangani 

tugas-tugas rumah tangga. Tuntutan keluarga di 

tentukan oleh sebagian besar keluarga, komposisi 

keluarga dan jumlah anggota keluarga yang memiliki 

ketegantungan terhadap anggota yang lain (Yang et 

al, 2000). 

Frone, Yardley & Markel (1997) melakukan 

pembagian factor-faktor yang mempengaruhi konflik 

pekerjaan dalam dua jenis yaitu factor proximal 

(langsung) dan distal (tidak langsung), dan 

disesuaikan dengan dua arah konflik pekerjaan dan 

keluarga. 
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1) Proximal (langsung) 

- Komitmen waktu untuk satu peran 

Komitmen waktu untuk satu peran adalah 

banyaknya waktu yang dihabiskan individu untuk 

perannya di lingkungan pekerjaan atau keluarga. 

Factor ini didasari pada pandangan bahwa waktu 

adalah sumber daya yang terbatas. Komitmen waktu 

kerja mempunyai hubungan positif dengan konflik 

keluarga ke pekerjaan. 

- Ketidakpuasan atau distress terhadap peran 

Distress terhadap peran menerangkan bahwa 

berbagai karakter atau ciri pada satu peran dapat 

menghasilkan ketidakpuasan bagi individu dan 

membawa konsekuensi yaitu mengganggu 

kemampuan atau kesediaan individu untuk 

memenuhi kewajiban dari peran lain. Distress peran 

kerja mempunyai hubungan positif terhadap konflik 

pekerjaan ke keluarga; distress peran keluarga 

mempunyai hubungan positif dengan konflik 

keluarga ke pekerjaan. 

- Role overload 

Role overload mempunyai efek langsung 

terhadap konflik pekerjaan-keluarga. Role overload 

yang tinggi mempunyai arti bahwa individu 

mempunyai terlalu banyak hal untuk dicapai dalam 
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suatu periode waktu yang pendek. Konsekuensi dari 

hal ini adalah terpakunya perhatian individu 

terhadap tugas-tugas yang belum selesai bahkan 

pada saat berusaha memenuhi tuntutan peran yang 

lain. Alasan lain adalah role overload mengakibatkan 

peningkatan kelelahan fisik dan psikologis yang akan 

mengganggu kemampuan atau motivasi individu 

untuk memenuhi kewajiban peran lain. Work 

overload mempunyai hubungan positif terhadap 

konflik pekerjaan ke keluarga; family overload 

mempunyai hubungan positif dengan konflik 

keluarga ke pekerjaan. 

2) Distal (tidak langsung) 

- Predictor dari dalam peran 

Predictor dari dalam peran berupa dukungan 

instrumental dari rekan kerja dan dukungan 

instrumental dari pasangan dan keluarga. Dukungan 

instrumental merujuk pada pengetahuan terhadap 

bantuan langsung atau saran dengan tujuan 

membantu individu untuk memenuhi tanggung 

jawab atau kebutuhanya. 

- Dua arah konflik perkerjaan dengan keluarga 

Kedua konflik pekerjaan-keluarga 

berhubungan secara tidak langsung pada kedua 

konflik lewat role overload dan role distress. Konflik 
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pekerjaan ke keluarga mempengaruhi konflik 

keluarga ke pekerjaan lewat family distress dan 

family overload, sedangkan konflik keluarga ke 

pekerjaan mempengaruhi konflik pekerjaan ke 

keluarga lewat work distress dan work overload. 

2.1.2. Stres Kerja 

Kreitner dan Kinicki (2005:351) mendefinisikan 

stres sebagai respon adaptif dihubungkan oleh 

karaktersitik dan atau proses psikologis individu, 

yang merupakan suatu konsekuensi dari setiap 

tindakan eksternal, situasi, atau peristiwa yang 

menempatkan tuntutan psikologis/fisik khusus pada 

seseorang.  Lebih lanjut, Kreitner dan Kinicki (2005) 

stres kerja tidak dapat dihindari, namun  stres kerja 

dapat dikurangi dan dikelola.  Stres kerja apabila 

dikelola dengan baik dapat menjadi pendorong dan  

meningkatkan intensitas kerja, sedangkan apabila 

tidak dikelola dengan baik  stres kerja akan 

menimbulkan permasalahan yang berdampak negatif 

bagi  individu dan perusahaan. Selye (Kreitner dan 

Kinicki, 2005) membedakan antara eustress yakni 

stres yang positif atau stres yang menghasilkan 

suatu hasil yang  positif dan distress yakni kekuatan 

destruktif atau stres negatif yang sering  

menimbulkan masalah fisik maupun mental. 
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Mangkunegara (2005:28) menyatakan bahwa 

stres kerja adalah  perasaan yang menekan atau 

merasa tertekan yang dialami karyawan dalam  

menghadapi pekerjaan, Stres kerja ini dapat 

menimbulkan emosi tidak stabil, perasaan tidak 

tenang, suka menyendiri, sulit tidur, merokok 

berlebihan, tidak bisa rileks, cemas, tegang, gugup, 

tekanan darah meningkat dan mengalami gangguan 

pencernaan. 

Handoko (2008) menyatakan bahwa stres yang 

terlalu berlebihan dapat mengganggu pelaksanaan 

pekerjaan. Stres dapat sangat membantu atau 

fungsional, tetapi dapat juga salah (dysfunctional) 

atau merusak prestasi kerja. Secara sederhana hal 

ini berarti bahwa stres mempunyai potensi untuk 

mendorong atau mengganggu pelaksanaan kerja, 

tergantung seberapa besar tingkat stres.bila tidak 

ada stres, tantangantantangan kerja juga tidak ada, 

dan prestasi kerja cenderung rendah. Meningkatnya 

stres, prestasi kerja cenderung naik, karena stress 

membantu karyawan untuk mengerahkan segala 

sumber daya dalam memenuhi barbagai persyaratan 

atau kebutuhan pekerjaan 

Menurut Margiati (1999:78-79) gejala-gejala 

individu  yang mengalami stres antara lain: (a) 

bekerja melewati  batas kemampuan, (b) 

kelerlambatan masuk kerja yang sering, (c) 
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ketidakhadiran pekerjaan, (d) kesulitan membuat 

keputusan, (e) kesalahan yang  sembrono, (f) 

kelaiaian menyelesaikan pekerjaan, (g) lupa akan 

janji yang telah dibuat dan kegagalan diri sendiri, (h) 

kesulitan berhubungan dengan orang lain, (i) 

kerisauan tentang kesalahan yang dibuat, (j) 

Menunjukkan gejala fisik seperti pada alat 

pencernaan, tekanan darah tinggi, radang kulit, 

radang pernafasan. 

Siagian (2009) mengemukakan bahwa stres 

merupakan kondisi ketegangan yang berpengaruh 

terhadap emosi, jalan pikiran dan kondisi fisik 

seseorang. Stres yang tidak diatasi dengan baik 

biasanya akan berakibat pada ketidak mampuan 

seseorang berinteraksi secara positif dengan 

lingkungannya, baik dalam arti lingkungan 

pekerjaan maupun diluarnya. Artinya karyawan yang 

bersangkutan akan menghadapi berbagai gejala 

negatif yang pada gilirannya berpengaruh pada 

prestasi kerja. 

Berdasarkan reaksi terhadap situasi stress, 

seseorang dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu 

tipe A dan tipe B (Handoko, 2008). Orang dengan tipe 

A adalah mereka yang agresif dan kompetitif, 

menetapkan standar-standar tinggi dan meletakkan 

diri mereka di bawah tekanan waktu yang menetap 

(konstan). Mereka bahkan masih giat dalam kegiatan 
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olah raga yang bersifat rekreasi dan kegiatankegiatan 

social kemasyarakatan. Mereka sering tidak 

menyadari tekanan yang dirasakan. Mereka lebih 

cenderung mengalami gangguan fisik akibat stres 

seperti, serangan jantung ,liver dan lainlain. 

Sedangkan orang dengan tipe B adalah lebih rileks 

dan tidak suka menghadapi masalah atau easy 

going. Mereka menerima situasi yang ada dan 

bekerja di dalamnya, serta tidak senang bersaing. 

Mereka rileks dalam kaitannya dengan tekanan 

waktu, sehingga meraka lebih kecil kemungkinannya 

untuk menghadapi masalah yang berhubungan 

dengan stres. 

Stres dapat disebabkan oleh berbagai hal. 

Menurut National Safety Council (2004) penyebab 

stress kerja dikelompokkan ke dalam kategori:  

a) Penyebab organisasi: kurangnya otonomi dan 

kreativitas, harapan, tenggat waktu, dan 

kuota yang tidak logis, relokasi pekerjaan, 

kurangnya pelatihan, karier yang melelahkan, 

hubungan dengan penyelia yang buruk, selalu 

mengikuti perkembangan teknologi, 

(downsizing) bertambahnya tanggung jawab 

tanpa pertambahannya gaji, pekerjaan 

dikorbankan. 

b) Penyebab individual: pertentangan antara 

karier dan tanggung jawab keluarga, ketidak 
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pastian ekonomi, kurangnya penghargaan 

dan pengakuan kerja, kejenuhan, 

ketidakpuasan kerja, kebosanan, perawatan 

anak yang tidak adekuat, konflik dengan 

rekan kerja. 

c) Penyebab lingkungan: buruknya kondisi 

lingkungan kerja (pencahayaan, kebisingan, 

ventilasi, suhu,dan lain-lain), diskriminasi 

ras, pelecehan sexual, kekerasan ditempat 

kerja, kemacetan saat berangkat dan pulang 

kerja. 

 

2.1.3. Kinerja 

Menurut Gibson (1987) ada 3 faktor yang 

berpengaruh terhadap kinerja :  

1. Faktor individu : kemampuan, ketrampilan, 

latar belakang keluarga, pengalaman kerja, 

tingkat sosial dan demografi seseorang.  

2. Faktor psikologis : persepsi, peran, sikap, 

kepribadian, motivasi dan kepuasan kerja  

3. Faktor organisasi : struktur organisasi, desain 

pekerjaan, kepemimpinan, sistem penghargaan 

(reward system).  

Menurut Prawirosentono (1999 : 2) 

mendefinisikan kinerja sebagai performance, yaitu 
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hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai 

dengan wewenang dan tanggung jawab masing-

masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan 

organisasi bersangkutan secara legal, tidak 

melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan 

etika. 

Payaman Simanjuntak (2005) yang 

mengemukakan kinerja adalah tingkat pencapaian 

hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja 

perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil dalam 

rangka mewujudkan tujuan perusahaan. Manajemen 

kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan 

untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau 

organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu 

dan kelompok kerja di perusahaan tersebut. 

Dessler (2009) berpendapat Kinerja (prestasi 

kerja) karyawan adalah prestasi aktual karyawan 

dibandingkan dengan prestasi yang diharapkan dari 

karyawan. Prestasi kerja yang diharapkan adalah 

prestasi standar yang disusun sebagai acuan 

sehingga dapat melihat kinerja karyawan sesuai 

dengan posisinya dibandingkan dengan standar yang 

dibuat. Selain itu dapat juga dilihat kinerja dari 

karyawan tersebut terhadap karyawan lainnya. 

Selanjutnya As’ad (dalam Brahmasari dan 

Suprayetno, 2008) mengemukakan bahwa kinerja 
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seseorang merupakan ukuran sejauh mana 

keberhasilan seseorang dalam melakukan tugas 

pekerjaannya. Sedangkan menurut Motowidlo, 

Borman & Smith (1997), kinerja adalah sekumpulan 

nilai organisasi dari perilaku diskrit di mana hasil 

kerja yang dicapai individu melampaui standar 

dalam kurun waktu yang ditentukan. 

Penilaian kinerja adalah suatu sistem yang 

digunakan untuk menilai apakah seseorang telah 

melaksanakan pekerjaan masing-masing secara 

keseluruhan. Penilaian kinerja merupakan upaya 

membandingkan prestasi aktual seseorang dengan 

prestasi yang diharapkan.  

Handoko (1993) menyatakan bahwa untuk 

dapat menilai kinerja seseorang digunakan dua buah 

konsepsi utama, yaitu efisiensi dan efektivitas. 

o  Efisiensi adalah kemampuan untuk 

menyelesaikan sesuatu pekerjaan dengan benar. 

o  Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih 

tujuan yang tepat, untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. 

Evaluasi kerja adalah kegiatan penentuan 

sampai pada tingkat dimana seseorang melakukan 

tugasnya secara efektif. Pengukuran kinerja juga 

dapat dilakukan melalui beberapa penilaian (Flippo, 

1986), antara lain: 



26 

 

 

 

1. Kualitas kerja, merupakan tingkat dimana 

hasil akhir yang dicapai mendekati 

sempurna dalam arti memenuhi tujuan 

yang diharapkan oleh 

perusahaan/organisasi. 

2. Kuantitas kerja, merupakan jumlah yang 

dihasilkan yang dinyatakan dalam istilah 

sejumlah unit kerja ataupun merupakan 

jumlah siklus aktivitas yang dihasilkan 

3. Ketepatan waktu, merupakan tingkat 

aktivitas di selesaikannya pekerjaan 

tersebut pada waktu awal yang di inginkan. 

4. Sikap, merupakan hal-hal yang berkaitan 

dengan sikap yang menunjukkan seberapa 

jauh tanggung jawab terhadap pelaksanaan 

pekerjaan, serta tingkat kemampuan 

seseorang untuk bekerja sama dengan 

orang lain dalam menyelesaikan tugas-

tugasnya. 

5. Efektifitas, tingkat pengetahuan sumber 

daya organisasi dimana dengan maksud 

menaikkan keuangan 

Kinerja yang diamati dalam penelitian ini 

adalah kinerja perawat.  Yang dimaksud dengan 

perawat adalah seseorang yang telah lulus 

pendidikan formal dalam bidang keperawatan yang 

program pendidikannya telah disyahkan oleh 
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pemerintah, sedangkan perawat profesional adalah 

perawat yang mengikuti pendidikan keperawatan 

sekurang-kurangnya Diploma III keperawaatan. 

Keperawatan sebagai profesi terdiri  atas komponen 

disiplin dan praktik (Gartinah.dkk, 1999). 

Karakteristik keperawatan sebagi profesi 

menurut Gillies (1998) yaitu (a) memiliki ilmu 

pengetahuan tentang tubuh manusia yang sistemis 

dan khusus, (b) mengembangkan ilmu pengetahuan 

tentang tubuh manusia secara konstan melalui 

penelitian, (c) melaksanakan pendidikan melalui 

pendidikan tinggi, (d) menerapkan ilmu pengetahuan 

tentang tubuh manusia dalam pelayanan, (e) 

berfungsi secara otonomi dalam merumuskan 

kebijakan dan pengendalian praktek profesional, (f) 

memberikan pelayanan untuk kesejahteraan 

masyarakat diatas kepentingan pribadi, berpegang 

teguh pada tradisi leluhur dan etika profesi serta, (g) 

memberikan kesempatan untuk pertumbuhan 

profesional dan mendokumentasikan proses 

perawatan. 

Gartinah dkk (1999) mengemukakan bahwa 

dalam praktek keperawatan, perawat melakukan 

peran dan fungsi sebagai berikut : 

a. Sebagai pelaku atau pemberi asuhan 

keperawatan langsung kepada pasien dengan 

menggunakan proses keperawatan. 
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b. Sebagai advokat pasien, perawat berfungsi 

sebagai penghubung pasien dengan tim 

kesehatan yang lain, membela kepentingan 

pasien dan membantu klien dalam memahami 

semua informasi dan upaya kesehatan yang 

diberikan. Peran advokasi sekaligus 

mengharuskan perawat bertindak sebagai 

nara sumber dan fasilitator dalam 

pengambilan keputusan terhadap upaya 

kesehatan yang harus dijalani oleh pasien 

atau keluarganya. 

c. Sebagai pendidik pasien, perawat membantu 

pasien meningkatkan  kesehatannya melalui 

pemberian pengetahuan yang terkait dengan 

keperawatan dan tindakan medik sehingga 

pasien dan keluarganya dapat menerimanya. 

d. Sebagai koordinator, perawat memanfaatkan 

semua sumber-sumber dan potensi yang ada 

secara terkoordinasi. 

e. Sebagai kolaborator, perawat bekerja sama 

dengan tim kesehatan lain dan keluarga 

dalam menentukan rencana maupun 

pelaksanaan asuhan keperawatan guna 

memenuhi kesehatan pasien.  

f. Sebagai pembaharu, perawat mengadakan 

inovasi dalam cara berpikir, bersikap, 

bertingkah laku dan meningkatkan 
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keterampilan pasien atau keluarga agar 

menjadi sehat. 

g. Sebagai pengelola, perawat menata kegiatan 

dalam upaya mencapai tujuan yang 

diharapkan yaitu terpenuhinya kepuasan 

dasar dan kepuasan perawat melakukan 

tugasnya. 

Lebih lanjut Gartinah,dkk (1999) membagi 

kewenangan perawat menjadi lima, yaitu : 

a. Melaksanakan pengkajian perawat terhadap 

status bio-psiko-sosio-kultural spiritual 

pasien. 

b. Merumuskan diagnosis keperawatan terkait 

dengan fenomena dan garapan utama yaitu 

tidak terepenuhinya kebutuhan dasar pasien. 

c. Menyusun rencana tindakan keperawatan. 

d. Melaksanakan tindakan keperawatan. 

e. Melaksanakan evaluasi terhadap tindakan 

keperawatan yang telah dilakukan. 

 

2.2 Pengembangan Hipotesis 

2.2.1 Pengaruh Konflik Pekerjaan - Keluarga 

terhadap Kinerja 

Saat ini sudah banyak para wanita yang 

bekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan 

baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga. 

Bagi wanita yang telah menikah dan berkeluarga, 
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bekerja di luar rumah berarti mereka mempunyai 

peran tambahan, tidak hanya sebagai pekerja tetapi 

juga berperan sebagai ibu rumah tangga. 

Bagi wanita bekerja dan telah berkeluarga 

akan memiliki kinerja yang berbeda dari wanita 

bekerja tetapi belum berkeluarga. Hal ini 

dikarenakan bagi ibu bekerja, mereka harus 

menjalani dua peran yang berbeda yakni menjadi 

wanita pekerja dan sebagai ibu rumah tangga, dan 

bagi ibu bekerja yang tidak dapat menjalaninya 

dengan baik akan mengalami konflik peran ganda 

(Maherani, 2008). 

Konflik adalah persaingan yang kurang sehat 

berdasarkan ambisi dan sikap emosional dalam 

memperoleh kemenangan yang dapat menimbulkan 

ketegangan, konfrontasi, pertengkaran, stress dan 

frustasi apabila masalah mereka tidak dapat 

diselesaikan. Rendahnya tingkat kinerja yang 

berhubungan dengan hasil kerja karyawan tersebut 

pada suatu peran bisa dialami bila seseorang sering 

kali gagal memenuhi peran itu karena dengan 

karyawan yang pekerjaannya tidak mengganggu 

kehidupan keluargannya. Karyawan yang mengalami 

tingkat konflik pekerjaan-keluarga tinggi melaporkan 

menurunnya kinerja karena merasa lebih dikuasai 

oleh pekerjaannya yang mengakibatkan karyawan 
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tidak bisa memenuhi tanggung jawab keluarganya, 

atau dengan kata lain mengurangi kualitas 

kehidupan keluarganya. Hal tersebut sebagaimana 

dikemukakan oleh Frone et al (1994). Dari uraian di 

atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:  

H1 : Konflik pekerjaan-keluarga berpengaruh 

terhadap kinerja perawat wanita 

 

 

 

   2.2.2. Pengaruh Stres kerja terhadap Kinerja  

Robbins (2003) menyatakan tingkat stres yang 

mampu dikendalikan mampu membuat karyawan 

melakukan pekerjaanya dengan lebih baik, karena 

membuat mereka mampu meningkatkan intensitas 

kerja, kewaspadaan, dan kemampuan berkreasi, 

tetapi tingkat stres yang berlebihan membuat kinerja 

mereka akan mengalami penurunan. 

Williams et al (2001) berpendapat bahwa stres 

yang tinggi baik fisik maupun perilaku adalah hasil 

jangka pendek dari job stress yang dapat 

berpengaruh pada kinerja karyawan yang rendah. 

Stres pada karyawan bukanlah suatu hal yang selalu 

berakibat buruk pada karyawan & kinerjanya, 

melainkan stres juga dapat memberikan motivasi 

bagi karyawan untuk memupuk rasa semangat 

dalam menjalankan setiap pekerjaannya untuk 
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mencapai suatu prestasi kerja yang baik buat karier 

karyawan dan untuk kemajuan dan keberhasilan 

perusahaan. 

Stres mempunyai dampak positif atau negatif. 

Dampak positif stres pada tingkat rendah sampai 

pada tingkat moderat bersifat fungsional dalam arti 

berperan sebagai pendorong peningkatan kinerja 

pegawai sedangkan pada dampak negatif stress pada 

tingkat yang tinggi adalah penurunan pada kinerja 

karyawan yang drastis (Gitosudarmo dan Suditta, 

1997). Stres dapat menciptakan keunggulan 

kompetitif bagi perusahaan dengan manajemen yang 

baik. Stress juga memberikan dampak positif yang 

lain seperti dengan adanya batasan waktu 

perusahaan dapat menjadi lebih efisien dan efektif 

(Price, 2003). Berdasarkan uraian diatas, maka 

hipotesis yang di dapat adalah:  

H2 : Stres kerja berpengaruh terhadap kinerja 

perawat wanita 

2.3 Model Penelitian 

Keterkaitan diantara variabel konflik 

pekerjaan-keluarga, stres kerja dan kinerja perawat 

wanita dapat digambarkan dalam sebuah model 

penelitian  berikut ini. 

 

 

 



33 

 

 

Gambar 2.1. 

 Model Penelitian 
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