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BAB 2 

TINJAUAN LITERATUR 

2.1 Konsep dan Defenisi Konsep  

2.1.1 Work Family Conflict(Konflik Kerja-Keluarga) 

Work-family conflict yaitu konflik yang muncul 

dikarenakan tanggung jawab pekerjaan yang 

mengganggu tanggung jawab terhadap keluarga. 

Netemeyer et el. (1996) mendeskripsikan work-family 

conflict sebagai suatu bentuk konflik antar peran 

dimana secara umum permintaan, waktu dan 

ketegangan yang diakibatkan oleh pekerjaan 

mengganggu tanggung jawab terhadap keluarga.  

Greenhaus dan Beutell, 1985 mendefinisikan 

Konflik Pekerjaan-keluarga (Work-Family Conflict) 

sebagai konflik peran dimana tuntutan peran 

pekerjaan dan keluarga secara mutual tidak dapat 

disejajarkan dalam beberapa hal:  

“It is a form of inter-role conflict in which thr role 

pressures from the work and family domains are 

mutually noncompatible in some respect. That is, 

participation in the work (family) role is made more 

difficult by virtue of participation in the family (work) 

role”.  

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, di mana pemenuhan 

tuntutan peran dalam keluarga dipengaruhi oleh 
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kemampuan orang tersebut dalam memenuhi 

tuntutan pekerjaannya (Frone & Copper, 1992). 

Frone, Russell & Cooper (1992) mendefinisikan 

konflik pekerjaan-keluarga sebagai konflik peran yang 

terjadi pada karyawan, dimana di satu sisi ia harus 

melakukan pekerjaan di kantor dan di sisi lain harus 

memperhatikan keluarga secara utuh, sehingga sulit 

membedakan antara pekerjaan mengganggu keluarga 

dan keluarga mengganggu pekerjaan. Pekerjaan 

mengganggu keluarga, artinya sebagian besar waktu dan 

perhatian dicurahkan untuk melakukan pekerjaan 

sehingga kurang mempunyai waktu untuk keluarga. 

Sebaliknya keluarga mengganggu pekerjaan berarti 

sebagian besar waktu dan perhatiannya digunakan 

untuk menyelesaikan urusan keluarga sehingga 

mengganggu pekerjaan. Konflik pekerjaan-keluarga ini 

terjadi ketika kehidupan rumah seseorang berbenturan 

dengan tanggungjawabnya di tempat kerja, seperti 

masuk kerja tepat waktu, menyelesaikan tugas harian, 

atau kerja lembur. Demikian juga tuntutan kehidupan 

rumah yang menghalangi seseorang untuk meluangkan 

waktu untuk pekerjaannya atau kegiatan yang 

berkenaan dengan kariernya. 

2.1.2. Dukungan Organisasi 

Dukungan organisasi dipandang sangat 

penting bagi perilaku pekerjanya. Dukungan 

organisasi didefenidikan sebagai suatu tingkatan 

dimana dalam pengamatan karyawan atau pekerja, 



15 
 

suatu organisasi (dalam hal ini adalah para 

manager,) 

Dukungan organisasi didefenisikan sebagai 

suatu tingkatan dimana dalam pengamatan 

karyawan, suatu organisasi (dalam hal ini para 

pimpinan dan pengambil keputusan) peduli 

terhadap karyawannya dengan baik dan 

menghargai kontribusi para karyawan terhadap 

organisasi yoon dan lim, 1999 (dalam Darmawan, 

2002). Dalam organisasi, interaksi sosial bisa 

terjadi dalam konteks individu dengan 

organisasinya. Terkait dengan itu, konsep 

dukungan organisasi mencoba menjelaskan  

interaksi individu dengan organisasi yang 

secara khusus mempelajari bagaimana organisasi 

memperlakukan individu-individu (karyawan). 

Perlakuan-perlakuan dari organisasi yang diterima 

oleh karyawan ditangkap sebagai stimulus yang 

diorganisir dan diinterpretasikan menjadi persepsi 

atas dukungan organisasi. Persepsi ini akan 

menumbuhkan tingkat kepercayaan tertentu dari 

karyawan atas penghargaan yang diberikan 

organisasi terhadap kontribusi mereka (valuation of 

employeesí contribution) dan perhatian organisasi 

pada kehidupan mereka (care about employeesí 

well-being) (Eisenberger, et all. 1986). Tingkat 

kepercayaan karyawan terhadap dukungan 

organisasi ini akan dipengaruhi oleh evaluasi 
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mereka atas pengalaman dan pengamatan tentang 

cara organisasi memperlakukan karyawan-

karyawannya secara umum (Allen, 1995; Eisenberg 

et all., 1986, dalam Darmawan 2002). Menurut 

Hutchinson (1997), dukungan organisasi bisa juga 

dipandang sebagai komitmen organisasi pada 

individu. Bila dalam interaksi individu-organisasi, 

dikenal istilah komitmen organisasi dari individu 

pada organisasinya; maka dukungan organisasi 

berarti sebaliknya, yaitu komitmen organisasi pada 

individu (karyawan) dalam organisasi tersebut. 

Komitmen organisasi pada karyawan bisa diberikan 

dalam berbagai bentuk, di antaranya berupa 

rewards, kompensasi yang setara, dan iklim 

organisasi yang adil. Bentuk-bentuk dukungan ini 

pun berkembang dari mulai yang bersifat ekstrinsik 

(material) seperti gaji, tunjangan, bonus, dan 

sebagainya; hingga yang bersifat intrinsik (non 

material), seperti perhatian, pujian, penerimaan, 

keakraban, informasi, pengembangan diri, dan 

sebagainya. 

2.1.3 Self Efficacy 

Menurut Schultz (2005), self efficacy adalah 

perasaan kita terhadap kecukupan, efisiensi, dan 

kemampuan kita dalam mengatasi kehidupan. 

Bandura (1997) menyatakan bahwa self efficacy 

adalah keyakinan individu terhadap kemampuan 

mereka akan memengaruhi cara individu dalam 
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bereaksi terhadap situasi dan kondisi tertentu. 

Selanjutnya Lahey (2004) mendefinisikan self 

efficacy adalah persepsi bahwa seseorang mampu 

melakukan sesuatu yang penting untuk mencapai 

tujuannya. Hal ini mencakup perasaan mengetahui 

apa yang dilakukan dan juga secara emosional 

mampu untuk melakukannya. Bandura (dalam 

Salim, 2001) menyatakan bahwa self efficacy 

adalah keyakinan, persepsi, kekuatan untuk 

mempengaruhi perilaku seseorang, kepercayaan 

bahwa “aku bisa” untuk dapat mengatasi situasi 

dan menghasilkan hasil yang positif akan 

memengaruhi cara individu dalam bereaksi 

terhadap situasi dan kondisi tertentu. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa self efficacy adalah perasaan, 

keyakinan, persepsi, kepercayaan terhadap 

kemampuan mengatasi suatu situasi tertentu yang 

nantinya akan berpengaruh pada cara individu 

mengatasi situasi tersebut. 

Individu yang memiliki self efficacy tinggi, 

yakni bahwa mereka mampu menangani secara 

efektif peristiwa dan situasi yang mereka hadapi. 

Karena merasa yakin terhadap kesuksesan dalam 

mengatasi rintangan, mereka tekun dalam 

menyelesaikan tugas-tugas. Individu yang demikian 

percaya pada kemampuan diri yang mereka miliki 

daripada individu yang memiliki self efficacy rendah 

dan hanya sedikit menunjukkan keragu-raguan. 
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Mereka memandang kesulitan dan rintangan 

sebagai tantangan bukan ancaman dan suka 

dengan situasi baru (Schultz, 1994). 

Individu yang memiliki self efficacy rendah 

merasa tidak berdaya, tidak mampu untuk 

menghadapi peristiwa dalam hidupnya. Mereka 

yakin bahwa usaha yang mereka lakukan adalah 

sia-sia, cepat sedih, apatis, dan gelisah. Ketika 

menemukan kesulitan mereka akan berhenti 

berusaha dan individu dengan self efficacy yang 

rendah sekali tidak akan mau berusaha untuk 

menanggapi masalahnya karena mereka berpikir 

bahwa tidak ada sesuatu pun yang mereka lakukan 

yang akan membuat perbedaan (Schultz, 1994). 

Individu dengan self efficacy yang tinggi 

percaya bahwa mereka dapat mengubah 

lingkungan mereka, sedangkan orang yang memiliki 

self efficacy yang rendah selalu menganggap bahwa 

mereka tidak mampu melaksanakan tugas (Feist & 

Feist, 2002). 

Bandura  (1997)  menyatakan  bahwa  self   

efficacy   dibedakan  atas  tiga dimensi yaitu :  

1. Level/magnitude, yaitu penilaian kemampuan 

individu pada tugas yang sedang 

dihadapinya. Dimensi ini mengacu pada 

tingkat kesulitan suatu masalah yang 

dipersepsikan berbeda dari masing-masing 

individu. Ada yang menganggap masalah itu 
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sulit ada juga yang menganggap masalah itu 

mudah untuk dilakukan. Apabila individu 

merasa sedikit rintangan yang dihadapi maka 

masalah tersebut mudah ditangani.  

2. Generality. Mengacu pada penilaian efficacy 

individu berdasarkan aktivitas keseluruhan 

tugas yang pernah dijalaninya.  

3. Strength. Mengacu pada ketahanan dan 

keuletan individu dalam menyelesaikan 

masalah. Individu yang memiliki keyakinan 

yang kuat tehadap kemampuannya untuk 

menyelesaikan masalah akan terus bertahan 

dalam usahanya meskipun banyak kesulitan 

dan tantangan.   

2.1.4 Dukungan sosial (Social Support) 

Dukungan sosial merupakan suatu ‘hal’ yang 

khusus yang dapat diberikan seseorang kepada 

orang lain (taylor, sylvestre, & Botschner 1998, 

dalam Kuswanthy dan Porbasari 2008). ‘Hal’ yang 

khusus ini bisa berupa bantuan instrumental, 

informasional, emosional maupun penghargaan 

(House; dalam Parasuraman, Greenhaus, & 

Granrose 1992). Adanya ‘hal’ khusus ini akan 

membawa seseorang percaya bahwa dia di hargai, 

di cintai, dan merasa di akui sebagai anggota 

jaringan komunikasi (Kelly, 1994). 

Dukungan sosial mengacu pada adanya 

dukungan orang lain dimana kita bisa bersandar, 
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yaitu orang yang peduli, menghargai dan mencintai 

kita (sarason, Levine, Basham & sarason, 1983; 

dalam Kuswanthy dan Porbasari, 2008). Ketika 

dukungan sosian tinggi, seseorang akan merasa 

ada orang lain di saat mereka membutuhkan 

dukungan. Menurut Serason et al (1983), dukungan 

sosial memiliki 2 (dua) elemen dasar, yaitu presepsi 

adanya dukungan dari orang lain saat 

membutukna dukungan dan level kepuasan atas 

dukungan yang diberikan. Kedua faktor ini bisa 

bervariasi antara satu dengan yang lainnya, 

tergantung kepada kepribadian seseorang.  

Dukungan sosial dapat berasal baik dari 

lingkungan tempat kerja maupun sumber di luar 

lingkungan tempat kerja (Kuswanthy dan Porbasari, 

2008; Adam et al., 1996; ray dan miller, 1994). Dari 

tempat kerja, dukungan bisa berasal dari rekan 

kerja karena mereka yang mengerti keadaan di 

sekitar lingkungan kerja. Sumber dari luar tempat 

kerja yang paling utama adalah dari anggota 

keluarga, kerna mereka yang memiliki unik untuk 

memberikan dukungan emosional maupun 

instrumental pada tenaga kerja di luar lingkungan 

kerja (Beehr; dalam adam et al., 1996) 

Definisi dukungan sosial sampai saat ini 

masih diperdebatkan bahkan menimbulkan 

kontradiksi (Yanuasti, 2001). Dukungan sosial 

sering dikenal dengan istilah lain yaitu dukungan 
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emosi yang berupa simpati, yang merupakan bukti 

kasih sayang, perhatian, dan keinginan untuk 

mendengarkan keluh kesah orang lain. Sejumlah 

orang lain yang potensial memberikan dukungan 

tersebut disebut sebagai significant other, misalnya 

sebagai seorang istri significant other-nya adalah 

suami, anak, orang tua, mertua, dan saudara-

saudara. 

Sarafino (1990) mengatakan bahwa 

kebutuhan, kemampuan, dan sumber dukungan 

mengalami perubahan sepanjang kehidupan 

seseorang. Keluarga merupakan lingkungan 

pertama yang dikenal oleh individu dalam proses 

sosialisasinya. Dukungan keluarga merupakan 

bantuan yang dapat diberikan kepada keluarga lain 

berupa barang, jasa, informasi dan nasehat, yang 

mana membuat penerima dukungan akan merasa 

disayang, dihargai, dan tentram (Taylor, 1995). Rodi 

dan Salovey (Smet, 1994) mengungkapkan bahwa 

keluarga dan perkawinan adalah sumber dukungan 

sosial yang paling penting. 

Dari definisi yang disebutkan, dapat dilihat 

bahwa dukungan keluarga sangat bermanfaat 

dalam pengendalian seseorang terhadap tingkat 

kecemasan dan dapat pula mengurangi tekanan-

tekanan yang ada pada konflik yang terjadi pada 

dirinya. Dukungan tersebut berupa dorongan, 

motivasi, empati, ataupun bantuan yang dapat 
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membuat individu yang lainnya merasa lebih 

tenang dan aman. Dukungan didapatkan dari 

keluarga yang terdiri dari suami, orang tua, 

ataupun keluarga dekat lainnya. Dukungan 

keluarga dapat mendatangkan rasa senang, rasa 

aman, rasa puas, rasa nyaman dan membuat orang 

yang bersangkutan merasa mendapat dukungan 

emosional yang akan memengaruhi kesejahteraan 

jiwa manusia. Dukungan keluarga berkaitan 

dengan pembentukan keseimbangan mental dan 

kepuasan psikologis. 

2.1.5 Fear of Success (ketakutan untuk Sukses)  

Dowling 1992 (dalam Saputra 2005) 

mengatakan FoS (Fear of Success) atau ketakutan 

akan sukses merupakan suatu sikap dan rasa 

takut yang sebagian besar ditekan sehingga wanita 

karir tidak bisa dan tidak berani memanfaatkan 

sepenuhnya kemampuan otak kreativitas. FoS (Fear 

of Success) sebagai suatu disposisi yang terpendam 

dan bersifat stabil dari kepribadian yang didapat 

individu pada awal kehidupan berkaitan dengan 

Gender. Sehingga ketakutan akan sukses berkaitan 

dengan  proses sosialisasi yang diperoleh individu 

sejak awal kehidupan  yaitu sejak individu 

mengenal standar-standar identitas peran sebagai 

wanita karir Horner (Kusumastuti, 1999 dalam 

Retnoningrum, 2009). Marshal (Kusumastuti, 1999) 

mengemukakan bahwa ketakutan akan sukses 
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sebagai sumber motivasi yang mendorong 

penolakan yang timbul kerena kesuksesan yang 

secara potensial akan ditolak masyarakat atau 

kehilangan feminism dan bisa juga kedua-duanya.  

FoS (Fear of Success) sebagai gambaran 

stereotip sosial, dimana persaingan, 

ketergantungan, kemampuan, dan prestasi tidak 

dimiliki oleh wanita.  FoS (Fear of Success) sebagai 

motivasi yang negative cenderung menghambat 

wanita dari usaha untuk berkarir karena akan 

menimbulkan konsekuensi negatif yaitu adanya 

penolakan sosial atau perasaan kehilangan sifat-

sifat feminim. Dari pendapat-pendapat yang ada 

maka dapat disimpulkan bahwa FoS (Fear of 

Success) merupakan rasa takut yang dimiliki 

seorang perempuan terhadap kemampuan, 

kreativitas dan motivasi sehingga mendorong 

penolakan sosial dalam masyarakat karena 

kesuksesan dalam karir dan akan menimbulkan 

konsekuensi negatif yaitu perasaan kehilangan 

sifat-sifat feminim.  

2.2 Hubungan antar Variabel 

2.2.1 Pengaruh Dukungan Organisasi terhadap Work  

Family Conflict 

Dukungan organisasi didefenisikan sebagai 

suatu tingkatan dimana dalam pengamatan 

karyawan, suatu organisasi (dalam hal ini para 

pimpinan dan pengambil keputusan) peduli 
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terhadap karyawannya dengan baik dan 

menghargai kontribusi para karyawan terhadap 

organisasi yoon dan lim, 1999 (dalam Fani 

Darmawan, 2002). Dalam organisasi, interaksi 

sosial bisa terjadi dalam konteks individu dengan 

organisasinya. Work Family Conflict muncul 

dikarenakan tanggung jawab pekerjaan yang 

mengganggu tanggung jawab terhadap keluarga. 

Dalam Dukungan Organisasi Work Family Conflict 

bisa timbul ketika perempuan pekerja hanya focus 

ke pekerjaaan atau ke keluarga. menemukan 

bahwa wanita yang mencoba untuk 

menyeimbangkan antara pekerjaan dan keluarga 

menunjukkan bahwa kepuasan kerja lebih rendah 

dibandingkan dengan yang hanya menekankan 

pada satu hal. Dwi Cahyaningdyah dalam 

penelitiannya mengatakan bahwa pekerja wanita di 

industry perbankan mengalami konflik keluarga-

pekerjaan karena tidak ada pembagian peran yang 

baik antara suami dan istri. Sehingga dukungan 

organisasi juga berpengaruh pada terjadinya konflik 

keluaga-pekerja ketika tidak ada dukungan dari 

Pimpinan dan juga rekan kerja serta lingkungan 

kerja yang tidak mendukung. Work Family Conflict 

yang dialami oleh wanita karir di Nusa Tenggara 

Timur dalam Dukungan Organisasi yaitu perbedaan 

tanggung jawab yang disebabkan oleh wanita 

secara tradisional dianggap harus lebih 
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bertanggung jawab dalam urusan rumah tangga 

dibandingkan dengan laki-laki. Komposisi keluarga 

yang menjadi tanggungan dari keluarga juga 

menimbulkan Work Family Conflik karena bukan 

saja anak dan suami sebagai keluarga inti dalam 

rumah tangga tetapi juga tanggungan-tanggungan 

lain yang harus di penuhi oleh seorang wanita karir 

di Nusa Tenggara Timur.   

H1 : Dukungan Organisasi berpengaruh 

terhadap Work Family Conflict pada Wanita karir di 

Nusa Tenggara Timur 

 

2.2.2 Pengaruh Dukungan Sosial (Social Support)  

terhadap Work – Family Conflict 

Pengakuan dari lingkungan sekitar juga 

merupakan salah satu faktor yang bisa mengurangi 

terdajadinya Work Family Conflict. Dalam kehidupan 

sehari-hari manusia membutuhkan orang lain untuk 

dapat memenuhi kebutuhannya. Di lingkungan 

pekerjaan, hubungan antar karyawan itu dibutuhkan 

untuk menyelesaikan tugas-tugas. Buhnis, dkk dalam 

Erni (1995) mengemukakan dua alasan penting 

keberadaan dukungan sosial. Pertama, individu 

membutuhkan bantuan orang lain bilamana tujuan 

atau aktivitas pekerjaan demikian luas dan kompleks 

sehingga tidak dapat menyelesaikan sendiri. Kedua, 

hubungan antara karyawan itu mempunyai nilai 
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sebagai tujuan yaitu pekerjaan yang menuntut 

hubungan saling membantu. 
 

Dukungan sosial adalah suatu transaksi 

interpersonal yang melibatkan affirmation atau 

bantuan dalam bentuk dukungan instrumen yang 

diterima individu sebagai anggota jaringan sosial 

(House dan Wells, 1987 dalam Russell et al, 1989). 

House dalam Dunseath, et al (1995) menjelaskan 

dukungan sosial sebagai suatu transaksi 

interpersonal yang melibatkan perhatian emosional, 

bantuan instrumental, informasi dan penilaian. 

Bantuan yang diperoleh dalam hubungan 

interpersonal dibutuhkan dalam menunjang 

kelancaran organisasi. Lebih lanjut House dalam 

Cohen & Syme (1985) menyatakan bahwa dukungan 

sosial adalah tindakan yang bersifat menolong atau 

membantu dengan melibatkan aspek perhatian, 

emosi, informasi dan penilaian yang positif. 
 

Menurut Muluk (1995) dalam Isnovijanti (2002), 

dukungan sosial merupakan salah satu fungsi ikatan 

sosial yang mencakup dukungan emosional yang 

mendorong adanya ungkapan perasaan, pemberian 

saran dan nasehat, informasi dan pemberian bantuan 

material dan moril. Lebih lanjut dikatakan bahwa 

dukungan sosial merupakan informasi verbal maupun 

non verbal berupa suatu tindakan yang didapat dari 

keakraban sosial atau karena kehadiran orang yang 

mendukung di mana hal ini bermanfaat secara 

emosional dan perilaku bagi pihak yang menerima 



27 
 

dukungan sosial. Dukungan sosial dapat mengurangi 

beban atau permasalahan yang dihadapi oleh 

seseorang. Oleh karena itu dalam hubungan 

dengannya Work Family Conflict yang menjadi 

persoalan utama dalam penelitian ini dukungan sosial 

memiliki peranan yang cukup penting dalam 

bagaimana melihat Work Family Conflict yang terjadi 

pada wanita karir di Nusa Tenggara Timur.  

H2 : Dukungan Sosial (Social Support) 

berpengaruh terhadap Work Family Conflict pada 

wanita karir di Nusa Tenggara Timur.  

2.2.3 Pengaruh Self Efficacy terhadap Work – Family  

Conflict  

Hurlock (1999) menyatakan tugas-tugas yang 

berkaitan dengan pekerjaan dan keluarga 

merupakan tugas yang sangat banyak, penting, dan 

sulit diatasi bahkan bagi orang dewasa telah 

mempunyai pengalaman kerja, telah menikah, dan 

telah menjadi orang tua, mereka masih tetap harus 

melakukan penyesuaian diri dengan peran-peran 

tersebut. Perkembangan dan fasilitas pendidikan 

sekarang ini mengalami peningkatan. Wanita 

Indonesia mempunyai kesempatan yang semakin 

besar untuk mengenyam pendidikan tinggi 

sebagaimana halnya pria (Wanita berperan ganda, 

2004).  

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2003, 

menyatakan pekerja wanita di Indonesia mencapai 
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35,37% dari jumlah pekerja secara keseluruhan, 

yaitu 100.316.007 (Dinas Kesehatan, 2003). 

Jumlah pekerja wanita tersebut terdiri dari 

wanita yang sudah menikah dan wanita yang belum 

menikah. Wanita yang bekerja dan sudah menikah 

berarti mereka memiliki peran yang lebih dari satu, 

yaitu di rumah dan di tempat kerja. Peran wanita 

yang lebih dari satu yaitu sebagai ibu, istri, dan 

pekerja disebut sebagai peran ganda (Gunarsa & 

Gunarsa, 2000). Oskamp (1984) mengemukakan 

bahwa semua orang memang sering menempati 

banyak peran pada saat yang bersamaan. 

Fenomena peran ganda lebih sering 

mendatangkan masalah pada wanita, terutama bagi 

wanita yang sudah berumah tangga. Profil wanita 

Indonesia pada saat ini digambarkan sebagai 

wanita yang harus hidup dalam situasi dilematis 

dimana mereka harus berperan dalam semua 

sektor tanpa melupakan kodratnya sebagai wanita 

yang harus tetap memperhatikan keluarga (dalam 

Soeharto, 2004).  

Tuntutan peran yang dijalankan oleh ibu 

yang bekerja dipengaruhi oleh motivasi ibu dalam 

melaksanakan semua tugasnya. Santrock (2004) 

menyatakan self efficacy memiliki hubungan 

dengan motivasi intrinsik seseorang dalam 

melaksanakan suatu tugas tertentu. Penelitian oleh 

Erdwins et al. (2001) membuktikan ada hubungan 
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negatif antara self efficacy bekerja dan keluarga 

dengan konflik peran ganda. Hal ini berarti individu 

yang memiliki self efficacy pekerjaan dan keluarga 

yang tinggi maka konflik peran ganda yang 

dialaminya rendah dan sebaliknya, memiliki self 

efficacy pekerjaan dan keluarga yang rendah maka 

konflik peran ganda yang dialaminya tinggi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Erdwins et al. 

(2001) ternyata diketahui bahwa ada hubungan 

antara self efficacy bekerja dan keluarga dengan 

konflik peran ganda. Hubungan antara dua 

konstruk ini bersifat negatif yang artinya apabila 

seorang individu memiliki self efficacy bekerja dan 

keluarga yang tinggi maka konflik peran ganda 

yang dialaminya rendah dan sebaliknya apabila 

individu memiliki self efficacy bekerja dan keluarga 

yang rendah maka konflik peran ganda yang 

dialaminya tinggi. 

Dari uraian di atas maka bisa kita lihat 

bahwa Self Efficacy memiliki hubungan antara 

pekerjaan dan keluarga dengan konflik peran 

ganda. Work Family Conflik juga tidak terlepas dari 

bagai mana wanita karir di Nusa Tenggara timur 

melihat peluang yang untuk bisa mengembangkan 

Self Efficacy agar dapat menghindari Work family 

Conflict.  
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 H3 : Self Efficacy berpengaruh terhadap Work 

Family Conflict pada wanita karir di Nusa 

Tenggara Timur.  

 

2.2.4 Pengaruh Work – Family Conflict terhadap Fear  

of Success 

Saat ini sudah banyak wanita yang bekerja 

diluar rumah baik untuk memenuhi kebutuhan 

baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga. 

Bagi wanita yang telah bekerja dan berkeluarga 

bekerja diluar rumah berarti mereka memiliki peran 

tambahan, tidak hanya sebagai pekerja tetapi juga 

sebagai ibu rumah tangga. Kondisi seperti inilah 

yang menimbulkan Work Family conflict, ketika 

kedua peran yang dijalankan tidak bisa di bagi 

secara seimbang.  

Menurut Hasibuan (2001) kinerja (prestasi 

kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai 

seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang 

dibebankan kepadanya yang didasarkan pada 

kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta 

waktu. Bagi wanita bekerja dan telah berkeluarga 

akan memiliki kinerja yang berbeda dari wanita 

bekerja tetapi belum berkeluarga. Hal ini dikarenan 

bagi ibu bekerja, mereka harus menjalani dua 

peran yang berbeda yaitu sebagai wanita bekerja 

dan sebagai ibu rumah tangga, dan bagi wanita 

bekerja yang tidak bisa menjalani dua peran itu 
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dengan baik akan mengalami konflik kerja-

kelaurga. Dengan begitu akan timbul ketakutan 

atau keraguan untuk meningkatkan kreativitas dan 

kinerja dalam bekerja. Seorang ibu yang mengalami 

Fear of Success akan sulit untuk menjalani 

pekerjaannya, karena walaupun sudah 

mengerjakan tugasnya dengan baik, dia tidak 

merasa telah meraih kesuksesan atau bahkan akan 

merasa takut untuk lebih sukses dari suaminya 

atau rekan kerjanya yang laki-laki.   

H4 :  Work Family Conflict berpengaruh terhadap 

Fear Of Success pada wanita karir di Nusa 

Tenggara Timur.   

2.3 Gambar Model dan Kerangka Penelitian  

Dari defenisi dan penjelasan teoritis di atas maka  

model yang bisa dibuat adalah: 

 

Gambar 2.1 

Model Penelitain 
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2.4 Hipotesis 

H1 :Dukungan Organisasi berpengaruh terhadap   

Work Family Conflict pada Wanita karir di 

Nusa Tenggara Timur. 

H2 :Dukungan Sosial (Social Support) 

berpengaruh terhadap Work Family Conflict 

pada wanita karir di Nusa Tenggara Timur.  

H3 :Self Efficacy berpengaruh terhadap Work 

Family Conflict pada wanita karir di Nusa 

Tenggara Timur.  

H4 :Work Family Conflict berpengaruh terhadap 

Fear Of Success pada wanita karir di Nusa 

Tenggara Timur.   

 

 


