PENDAHULUAN
Kepuasan kerja karyawan menjadi salah satu bagian yang cukup penting
dalam kesuksesan sebuah perusahaan, karena kepuasan kerja membawa pengaruh
yang cukup besar terhadap produktivitas organisasi baik secara langsung maupun
tidak langsung. Kepuasan kerja merupakan sikap yang positif terhadap berbagai hal
dalam lingkungan kerja. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang
terhadap pekerjaannya (R.Lumunon, 2019) (Talo et al., 2020). Ketidakpuasan
karyawan merupakan masalah awal yang nantinya akan muncul masalah-masalah
lainnya (R.Lumunon, 2019). Kepuasan kerja karyawan ditunjukkan dengan
beberapa sikap diantaranya sikap karyawan, absensi, dan keterlambatan (Melati et
al., 2015). Kepuasan kerja karyawan harus diciptakan sebaik-baiknya agar
kecintaan,

moral

kerja,

kontribusi,

kedisiplinan kerja yang tinggi (Sigar et al., 2018). Kepuasan kerja merupakan suatu
hal yang penting dalam perusahaan untuk itu perusahaan perlu memperhatikan
kepuasan kerja dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya
seperti work life balance, beban kerja, dan kesehatan kerja. Relevansi dari faktorfaktor tersebut adalah hal yang terjadi pada perusahaan yang akan diteliti.
Salah satu hal yang berkaitan dengan kepuasan kerja yaitu work life balance
(Junaidin, Andi Aiyul Ikhram, 2019). Work life balance adalah bagaimana
seseorang mampu menyeimbangkan antara pekerjaan dengan kebutuhan pribadi
seseorang (Sigar et al., 2018). Work life balance adalah keadaan yang seimbang
antara dua tuntutan yaitu pekerjaan dan kehidupan seseorang individu adalah sama
(Alianto & Anindita, 2013). Work life balance terjadi ketika individu dapat
menciptakan peran yang sesuai di tempat kerja dan dalam keluarga dengan tingkat
konflik peran yang rendah (Basem et al., 2022). Penelitian terdahulu yang telah
dilakukan menemukan bahwa work life balance berpengaruh terhadap kepuasan
kerja, yaitu tingginya work life balance semakin tinggi pula kepuasan kerja
karyawan (Sigar et al., 2018). Saat seseorang terjun dalam dunia kerja tidak sedikit
yang mengalami kehilangan keseimbangan dalam hidup. Semakin tinggi karir
seseorang akan semakin tinggi pula tanggung jawab dan tuntutan dalam pekerjaan,
maka akan semakin sulit juga untuk menikmati hidup. Akhirnya, waktu untuk diri
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sendiri dan untuk keluarga jadi berkurang bahkan tidak ada, emosi tidak terkontrol,
dan kesehatan akan menurun.
Hal lain yang berkaitan dengan kepuasan kerja adalah kesehatan kerja.
Kesehatan kerja suatu hal yang sangat penting untuk seseorang yang bekerja di
bawah beban kerja. Tujuan dari kesehatan kerja sendiri yaitu untuk menjaga kondisi
mental maupun fisik karyawan agar tetap sehat dan terhindar dari penyakit, cidera
maupun masalah mental seseorang. Karyawan yang memiliki rasa nyaman saat
bekerja akan berdampak pada kepuasan kerja dan akan berjalan sesuai yang
diharapkan (Melati et al., 2015). Penelitian yang telah dilakukan menghasilkan
bahwa kesehatan kerja berkaitan dengan kepuasan kerja karyawan (Fajri et al.,
2017). Jika ada masalah dengan kesehatan kerja maka akan berdampak pada
aktivitas dalam bekerja. Perusahan wajib untuk memberikan dan menjaga
kesehatan kerja karyawannya dengan cara membuat aturan dan aktivitas yang akan
menjamin terciptanya kesehatan karyawan dalam bekerja di perusahaan. Kesehatan
kerja suatu kondisi fisik mental dan sosial seseorang tidak hanya bebas dari
penyakit atau gangguan kesehatan melainkan juga menunjukkan kemampuan untuk
berinteraksi dengan lingkungan dan pekerjaannya dengan tujuan agar karyawan
tidak ada gangguan kesehatan yang di akibatkan oleh faktor pekerjaan dan
lingkungan kerja serta terhadap penyakit umum. Penelitian ini hanya mengambil
aspek kesehatan saja dari K3 karena kesehatan hal yang penting dalam perusahaan
apalagi pada perusahan textil yang bergerak pada bidang produksi, untuk menjaga
kesehatan perusahaan membuat peraturan dan aktivitas yang dapat menjamin
kesehatan karyawan dalam bekerja.
Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja yaitu beban kerja.
Dalam mencapai tujuannya perusahaan juga akan memberikan sebuah tuntutantuntutan dan tekanan kepada karyawan tanpa memperhatikan kepuasan kerja
karyawan itu sendiri. Memberikan kepuasan kerja kepada karyawan merupakan
salah satu upaya perusahaan untuk memberikan sebuah dampak yang besar bagi
keberhasilan sebuah tujuan perusahaan. Karyawan yang puas dalam pekerjaan akan
memberikan pengaruh positif dan akan memberikan timbal balik kepada
perusahaan, seperti meningkatnya produktivitas dan efiseiensi karyawan terhadap
pekerja (Sigar et al., 2018). Kepuasan kerja membawa dampak yang positif
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terhadap perusahaan yang akan berpengaruh pada lingkungan pekerjaannya (Talo
et al., 2020).
Penelitian ini juga mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam
penelitian yang telah dilakukan oleh Sigar et al (2018) yang mendapatkan hasil
bahwa work life balance berpengaruh terhadap kepuasan kerja, semakin tinggi
tingkat work life balance seseorang maka akan berdampak tinggi pula pada
kepuasan kerja karyawan. Penelitian yang telah dilakukan oleh Endeka et al.,
(2020) mendapatkan hasil work life balance tidak berpengaruh terhadap kepuasan
kerja. Artinya, tinggi rendahnya Work life Balance tidak akan berpengaruh terhadap
kepuasan kerja. Kesehatan kerja hal yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja, hal
ini telah dilakukan penelitian oleh (R.Lumunon, 2019). Penelitian yang telah
dilakukan oleh Juliarti et al., (2018) kesehatan kerja memiliki pengaruh terhadap
kepuasan kerja karyawan. Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh
Dewi (2016) dan Masruhim (2016) berpendapat bahwa kesehatan kerja tidak
memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja. Penelitian tentang beban kerja yang
berpengaruh terhadap kepuasan kerja juga telah diteliti oleh (Gustina, 2019), beliau
juga mengatakan bahwa beban kerja berpengaruh terhadap loyalitas karyawan
dalam bekerja. Penelitian yang telah dilakukan oleh Fuadiputra (2021) dan Rofida
Novianti (2021) yang berpendapat bahwa beban kerja berpengaruh terhadap
kepuasan kerja. Penelitian yang telah dilakukan oleh A. Sari & Rahyuda (2019)
beban kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Berbeda dengan penelitian yang
telah dilakukan oleh (Melati et al., 2015) menyatakan bahwa beban kerja tidak
berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Sehingga penelitian terdahulu dalam hal
tersebut belum konsisten. Penelitian ini akan dilakukan dengan meneliti karyawan
Garment yang bertempat tinggal di daerah Langensari apakah ada pengaruh work
life balance, kesehatan kerja dan beban kerja terhadap kepuasan kerja karyawan.
Berdasarkan pengamatan awal pada karyawan garment yang bertempat
tinggal di daerah Langensari beberapa karyawan yang mengatakan bahwa mereka
mengalami kesulitan waktu bersama keluarga, sehingga mereka merasa kecewa
dalam bekerja. Artinya bahwa work life balance berkaitan dengan kepuasan kerja.
Karyawan juga mengatakan bahwa mereka kecewa dengan pekerjaannya tentang
kesehatannya. Perusahaan memberikan beban kerja yang tinggi sehingga karyawan
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merasa kecewa karena beban kerja yang tidak ada habisnya. Hal ini saling berkaitan
dan akan menjadi masalah untuk perusahaan dan untuk karyawan sendiri yang
berdampak pada kepuasan kerja karyawan. Tentunya hal ini menjadikan antar
variabel saling berkaitan. Oleh karena itu, sumber daya manusia perlu dikelola
secara profesional agar terwujud keseimbangan antara kebutuhan karyawan adalah
kunci utama perusahaan dalam mencapai tujuan (Kurniawan, 2011).
Dalam penelitian ini peneliti ingin menguji apakah ada Pengaruh work life
balance, Kesehatan Kerja, Beban Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan.
Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas adalah (1) Apakah ada
pengaruh work life balance terhadap kepuasan kerja karyawan garment domisili
daerah Langensari ? (2) Apakah ada pengaruh kesehatan kerja terhadap kepuasan
kerja karyawan garment domisili daerah Langensari? (3) Apakah ada pengaruh
beban kerja terhadap kepuasan kerja karyawan garment domisili daerah
Langensari? (4) Apakah ada pengaruh work life balance, kesehatan kerja, beban
kerja terhadap kepuasan kerja karyawan garment domisili daerah Langensari secara
bersama-sama?
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk (1) Menguji pengaruh work life
balance terhadap kepuasan kerja karyawan garment domisili daerah Langensari. (2)
Menguji pengaruh kesehatan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan garment
domisili daerah Langensari. (3) Menguji pengaruh beban kerja terhadap kepuasan
kerja karyawan garment domisili daerah Langensari. (4) Menguji pengaruh work
life balance, kesehatan kerja, dan beban kerja terhadap kepuasan kerja karyawan
garment domisili daerah Langensari secara bersama-sama.
Dengan adanya penelitian ini akan sangat bermanfaat dan akan menjadi
sarana informasi untuk meningkatkan pengetahuan maupun wawasan tentang
bagaimana pengaruh work life balance, kesehatan kerja, beban kerja terhadap
kepuasan kerja karyawan serta mendukung penelitian-penelitian sebelumnya.
Penelitian ini akan bermanfaat untuk karyawan juga perusahaan-perusahaan yang
ada pada daerah sekitar Langensari dan setempat. Selain itu juga dapat memberikan
informasi sebagai bahan referensi untuk penelitian sejenis. Adapun manfaat bagi
perusahaan penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan guna
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meningkatkan work life balance, kesehatan kerja, beban kerja terhadap kepuasan
kerja karyawan.

LANDASAN TEORI
Work Life Balance
Work life balance merupakan salah satu teori yang menjelaskan bahwa
bagaimana seorang individu mampu mengatur lingkungan dalam pekerjaannya
maupun keluarga agar terciptanya keseimbangan di antara keduanya. Menurut
Work et al., (2019) work life balance adalah kemampuan seorang karyawan untuk
menyeimbangkan antara pekerjaan dan kebutuhan pribadi. Work life balance adalah
dimana suatu keadaan yang seimbang pada dua tuntutan pekerjaan dan kehidupan
seorang individu adalah sama (Asepta & Maruno, 2017). Menurut Gustina (2019)
bahwa work life balance adalah kemampuan individu untuk menyeimbangkan
antara tugas di dalam pekerjaan dan dalam keluarga maupun kebutuhan pribadinya.
Work life balance adalah kondisi seseorang mampu menyeimbangkan antara
tuntutan pekerjaan dengan kebutuhan pribadi dan keluarga (Larasati & Rahayu,
2019). Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan work life balance adalah
kemampuan dalam kehidupan seorang individu yang mereka tidak melupakan
kewajiban maupun tugas dalam pekerjaannya tanpa menyampingkan aspek dalam
kehidupan pribadi nya.
Menurut Sigar et al. (2018) indikator-indikator work life balance ada 3
yaitu: (1) Keseimbangan waktu, keseimbangan jumlah waktu individu baik bagi
pekerjaan maupun waktu dengan keluarga. (2) Keseimbangan keterlibatan, jumlah
keterlibatan psikologis dan komitmen suatu individu dalam pekerjaan maupun luar
pekerjaan. (3) Keseimbangan kepuasan, menunjuk tingkat kepuasan individu
terhadap pekerjaannya maupun diluar pekerjaannya. Berbeda dengan Gustina
(2019) yaitu: (1) time balance, menyeimbangkan waktu antara bersantai,
beristirahat, dan bekerja secara efektif. (2) involvement balance, fokus pada
keterlibatan psikologis yang di luar pekerjaan ataupun peran dil dalam pekerjaan.
(3) satification balance, fokus pada tingkat keseimbangan kepuasan seseorang
dalam pekerjaan maupun diluar pekerjaan. Menurut Larasati (2019) dan Rahayu
(2019): (1) work interference with personal life, gangguan yang dirasakan dari
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pekerjaan terhadap kehidupan pribadi seseorang. (2) Personal life interference with
work, gangguan yang dirasakan dari kehidupan pribadi seseorang terhadap
pekerjaannya. (3) work personal life enhances, keseimbangan yang dirasakan
seseorang antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi.
Penelitian ini akan menggunakan definisi dari Larasati (2019) dan Rahayu,
(2019) yang berpendapat work life balance dimensi adalah kondisi seseorang
mampu menyeimbangkan antara tuntutan pekerjaan dengan kebutuhan pribadi dan
keluarga. Indikator-indikator work life balance menurut

Larasati (2019) dan

Rahayu (2019) ada 3 yaitu: work interference with personal life, Personal life
interference with work, dan work personal life enhances.
Kesehatan Kerja
Kesehatan kerja menurut Fajri et al., (2017) adalah kondisi seseorang bebas
dari gangguan mental, gangguan fisik, emosi atau rasa sakit yang disebabkan oleh
lingkungan kerja nya. Kesehatan kerja adalah upaya perusahaan dalam menjaga dan
menjamin kesehatan dan keutuhan jasmani maupun rohani karyawan agar terwujud
masyarakat yang adil dan makmur (Wibowo & Utomo, 2016). Kesehatan kerja
merupakan suatu keadaan seseorang dalam keadaan sehat, baik dalam sosial,
mental maupun spiritual yang berpengaruh pada setiap individu untuk hidup
produktif secara ekonomis dan sosial (Firmanzah et al., 2017). Kesehatan kerja
merupakan kondisi pekerja bebas dari gangguan psikis maupun fisik dalam
lingkungan kerja (Hartog, 1967). Dari beberapa definisi di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa kesehatan kerja adalah kondisi seseorang individu sehat secara
mental, fisik, emosi.
Menurut Rahmah (2017) indikator-indikator dalam kesehatan kerja ada 3
yaitu: (1) Kondisi lingkungan kerja, dalam lingkungan kerja secara medis dari
perusahan. (2) Sarana kesehatan pada tenaga kerja. (3) Pemeliharaan pada
kesehatan tenaga kerja, seperti pemeriksaan kesehatan kerja dan pelayanan
kesehatan tenaga kerja. Berbeda dengan Sari et al., (2017) indikator-indikator
kesehatan kerja yaitu: (1) Keadaan dan kondisi karyawan, kondisi dan keadaan
yang dialami oleh karyawan saat bekerja. (2) Lingkungan kerja, kegiatan yang
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mendukung aktivitas karyawan dalam bekerja. (3) Perlindungan karyawan, fasilitas
yang diberikan perusahaan terhadap karyawan untuk mendukung kesejahteraan
karyawan. Menurut Ardinata (2017) indikator-indikator kesehatan kerja ada 2
yaitu: (1) Keadaan tempat lingkungan kerja, penyusunan barang, ruang kerja,
pembuangan kotoran dan limbah. (2) Pemakaian peralatan kerja, pengamanan
peralatan, penggunaan mesin dan alat elektronik. Indikator-indikator kesehatan
kerja menurut Firmanzah et al., (2017) ada 3 yaitu: (1) Lingkungan kerja secara
medis meliputi kebersihan lingkungan kerja, suhu udara dan ventilasi di tempat
kerja, dan sistem pembuangan sampah. (2) Sarana kesehatan tenaga kerja, dapat
dilihat dari penyediaan air bersih dan sarana kamar mandi. (3) Pemeliharaan
kesehatan tenaga kerja yaitu pelayanan kesehatan tenaga kerja.
Dalam penelitian ini menggunakan definisi dari Firmanzah et al., (2017)
yang berpendapat bahwa kesehatan kerja merupakan suatu keadaan seseorang
dalam keadaan sehat, baik secara sosial, mental maupun spiritual yang berpengaruh
pada setiap individu untuk hidup produktif secara ekonomis dan sosial. Indikatorindikator kesehatan kerja menurut Firmanzah et al (2017) ada 3 yaitu : Lingkungan
kerja secara medis, sarana kesehatan tenaga kerja, dan pemeliharaan kesehatan
tenaga kerja.
Beban Kerja
Wijaya (2017) mendefinisikan beban kerja sebagai volume catatan hasil
pekerjaan yang menunjukkan volume yang dihasilkan seorang karyawan dalam
pekerjaan tertentu. Beban kerja adalah proses dalam menetapkan jam kerja terhadap
sumber daya manusia yang bekerja yang digunakan dan dibutuhkan untuk
menyelesaikan pekerjaan dalam waktu tertentu (Aini et al., 2020)Menurut Malino
(2020) beban kerja adalah sekumpulan atau sejumlah tugas-tugas yang diberikan
oleh atasan untuk karyawan yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Menurut
Gustina (2019) beban kerja adalah sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh seorang
karyawan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Beban kerja adalah
serangkaian keadaan yang memenuhi kinerja dan tugas kognitif, persepsi, dan
motorik (Tentama et al., 2019). Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan
bahwa beban kerja adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tujuan dalam
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pekerjaan untuk mencapai sebuah tujuan perusahaan yang dapat mempengaruhi
kualitas karyawan.
Menurut Safitri (2019) dan Astutik (2019) indikator-indikator beban kerja
ada 3 yaitu: (1) Beban waktu, jumlah waktu yang tersedia dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan monitoring kerja. (2) Beban usaha mental, ukuran pekerjaan,
tugas-tugas yang harus dikerjakan, tanggung jawab yang besar, tingkat kesulitan
dalam pekerjaan, dan tingkat risiko pada pekerjaan. (3) Beban tekanan psikologis,
yang menunjukkan sikap bingung, konsentrasi, dan frustrasi dalam melakukan
pekerjaan. Berbeda dengan Rolos et al., (2018) yang berpendapat bahwa indikatorindikator beban kerja ada 4 yaitu: (1) Target yang harus dicapai, pandangan
individu mengenai besarnya target kerja yang diberikan untuk menyelesaikan
pekerjaan yang diberikan perusahaan. (2) Kondisi pekerjaan, pandangan seorang
individu terhadap karyawannya. (3) Penggunaan waktu, waktu yang digunakan
dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan produksi. (4) Standar
pekerjaan, perasaan karyawan mengenai beban kerja yang harus diselesaikan dalam
jangka waktu tertentu. Indikator-indikator beban kerja menurut Gustina (2019)
dalam beban kerja ada 3 yaitu: (1) Target yang harus dicapai, pandangan individu
mengenai besarnya target kerja yang diberikan untuk menyelesaikan pekerjaan. (2)
Kondisi pekerjaan, bagaimana pandangan yang dimiliki oleh individu mengenai
kondisi pekerjaannya. (3) Standar pekerjaan, kesan yang dimiliki oleh individu
mengenai pekerjaannya.
Penelitian ini menggunakan definisi dari Dicha Dwi Gustina (2019) yang
berpendapat beban kerja adalah sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh seorang
karyawan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Indikator-indikator
beban kerja menurut Dicha Dwi Gustina (2019) ada 3 yaitu: Target yang harus
dicapai, Kondisi pekerjaan, dan Standar pekerjaan.
Kepuasan Kerja
Menurut Garaika (2020) kepuasan kerja adalah perasaan positif pada suatu
pekerjaan yang merupakan hasil evaluasi dari berbagai aspek dalam pekerjaan. Ayu
et al (2018) mendefinisikan kepuasan kerja adalah keadaan emosi positif yang
berasal dari penilaian pekerjaan atau pengalaman kerja seseorang. Menurut
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Rahajeng (2022) dan Kristin Handayani (2022) kepuasan kerja adalah tingkat
kesenangan yang diperoleh dari mengevaluasi pekerjaan atau pengalaman kerja
seseorang. Kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual dengan perasaan
positif terhadap pekerjaannya (Sigar et al., 2018). Kepuasan kerja merupakan suatu
kondisi emosional yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan bagi para
karyawan dalam melihat pekerjaan mereka (Gustina, 2019). Dari beberapa
pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja adalah perasaan positif
dan emosi positif yang dirasakan seorang karyawan dalam pekerjaannya.
Menurut Gustina, (2019) indikator-indikator dalam kepuasan kerja ada 5
yaitu: (1) Pekerjaan itu sendiri, sukar tidaknya suatu pekerjaan keahlian yang
dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan. (2) Atasan, atasan yang baik akan
menghargai pekerjaan bawahannya. (3) Teman kerja, merupakan faktor yang
berhubungan antara karyawan dengan atasan dan karyawan satu dengan karyawan
lainnya. (4) Promosi, merupakan faktor ada tidaknya kesempatan dalam kenaikan
karir karyawan. (5) Gaji, faktor pemenuhan kebutuhan karyawan yang dianggap
layak atau tidak. Menurut Safitri (2019) dan Astutik (2019) indikator-indikator
dalam kepuasan kerja ada 5 yaitu: (1) Kepuasan seseorang tentang pekerjaan itu
sendiri. (2) Kepuasan tentang gaji. (3) Kepuasan tentang promosi. (4) Kepuasan
pada pimpinan. (5) Kepuasan pada teman kerja. Indikator-indikator kepuasan kerja
menurut Sigar et al (2018) ada 5 yaitu: (1) Pekerjaan itu sendiri, pekerjaan harus
memberikan tugas yang memberikan tanggung jawab pada pekerjaan dan
kesempatan seseorang untuk belajar dalam pekerjaan. (2) Gaji yang diterima dan
dipandang pantas. (3) Promosi, kesempatan untuk tingkat yang lebih dalam
perusahaan. (4) Pengawas, terdapat atasan yang mampu mengontrol dan membantu
karyawan dalam pekerjaan. (5) Rekan kerja, membantu dalam bekerja yang
memiliki kepandaian dan memberikan dukungan sosial.
Penelitian ini menggunakan definisi dari Sigar et al (2018) yang
berpendapat kepuasan kerja Kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual
dengan perasaan positif terhadap pekerjaannya. Indikator-indikator menurut Sigar
et al (2018) ada 5 yaitu: Pekerjaan itu sendiri, gaji, promosi, pengawas, dan rekan
kerja.
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Pengembangan Hipotesis
Pengaruh Work Life Balance Terhadap Kepuasan Kerja
Hasil penelitian yang telah dilakukan Asepta (2017) dan Maruno (2017)
menunjukkan bahwa adanya pengaruh work life balance terhadap kepuasan kerja
karyawan. Semakin baik work life balance karyawan dengan memperhatikan
keseimbangan kepuasan karyawan maka akan semakin baik pula kepuasan kerja
yang diperoleh perusahaan dari karyawan. Didukung oleh penelitian Sigar et al.,
(2018), dari penelitian tersebut menyatakan bahwa work life balance terdapat
pengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. Penelitian yang telah dilakukan oleh
Ganapathi (2016) juga menunjukkan bahwa work life balance berpengaruh
terhadap kepuasan kerja, yang berarti semakin baik work life balance pada
karyawan maka akan meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Berdasarkan hasil
riset terdahulu maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
H1 : Work life balance berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan
garment domisili Langensari.
Pengaruh Kesehatan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja
Hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Gilang P, (2017)
menunjukkan adanya pengaruh antara kesehatan kerja terhadap kepuasan kerja.
Begitu pula penelitian yang telah dilakukan oleh Wibowo (2016) dan Utomo
(2016) mendapatkan hasil bahwa kesehatan kerja berpengaruh terhadap kepuasan
kerja. Didukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Work et al (2019)
kesehatan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Kesehatan kerja faktor yang
perlu diperhatikan dalam perusahaan untuk memberikan kepuasan kerja karyawan.
Berdasarkan hasil riset terdahulu maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H2 : Kesehatan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan
garment domisili Langensari.
Pengaruh Beban Kerja Terhadap Kepuasan Kerja
Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Bisnis et al (2020) bahwa adanya
pengaruh antara beban kerja terhadap kepuasan kerja. Didukung oleh penelitian
yang telah dilakukan Work et al., (2019) bahwa beban kerja terdapat pengaruh pada
kepuasan kerja, dapat dikatakan demikian bahwa beban kerja yang diberikan sesuai
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apa yang diinginkan oleh karyawan. Penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2019)
dan Astutik (2019) mendapatkan hasil terdapat pengaruh beban kerja terhadap
kepuasan kerja, beban kerja yang diberikan berlebihan akan berpengaruh pada
penurunan kepuasan kerja. Berdasarkan hasil riset terdahulu maka dapat
dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H3 : Beban kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan garment
domisili Langensari
Pengaruh Work Life Balance, Kesehatan Kerja, Beban Kerja, Terhadap
Kepuasan Kerja
Pengaruh work life balance, kesehatan kerja, dan beban kerja selain dilihat
secara parsial juga dapat dilihat secara simultan. Karyawan jika dalam pekerjaan
mengalami work life balance dan ada masalah kesehatan kerja ditambah beban
kerja yang cukup berat akan berdampak pada kepuasan kerja karyawan. Penelitian
yang telah dilakukan oleh (Work et al., 2019) bahwa work life balance, kesehatan
kerja, dan beban kerja secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan karyawan.
Berdasarkan hasil riset terdahulu maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H4 : Work life balance, kesehatan kerja, dan beban kerja berpengaruh
terhadap kepuasan kerja karyawan garment domisili Langensari.
Model Penelitian
Work Life Balance

H1

(X1)
Kesehatan Kerja

H2

Kepuasan Kerja

(X2)
Beban Kerja

(Y)

H3
H4

(K3)

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian eksplanatori merupakan
metode penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang
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diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya (Kajian et al.,
2015). Sedangkan metode kuantitatif adalah penelitian yang datanya berbentuk
angka, yang dianalisis menggunakan statistik untuk mengetahui jawaban masalah
yang sedang diteliti (Saifullah, 2020).
Dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel independen yaitu work life
balance, kesehatan kerja, dan beban kerja (X), serta menggunakan variabel
dependen yaitu kepuasan kerja (Y). Dengan adanya keberadaan hubungan serta
tingkat variabel yang ada sangatlah penting, sebab dengan mengetahui lebih lanjut
mengenai tingkat hubungan yang ada, peneliti bisa mencapai kepuasan sesuai
dengan tujuan penelitian.
Populasi dan Sampel
Menurut Work et al., (2019b) populasi adalah wilayah generalisasi yang
terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan akan ditarik kesimpulannya.
Populasi pada penelitian ini adalah warga Langensari yang bekerja sebagai
karyawan garment yang masih aktif bekerja. Ukuran sampel yang sesuai untuk
penelitian korelasi jumlah sampel minimal untuk memperoleh hasil yang baik
adalah 30 responden. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi yaitu seluruh
karyawan garmen yang masih aktif bekerja di daerah Langensari dengan jumlah
yang tidak diketahui. Penentuan jumlah sampel yang representatif menurut
Widiyono (2014) adalah tergantung jumlah dimensi dikali 5-10. Jumlah sampel
yang digunakan dalam penelitian ini 14 x 10 yaitu 140 responden.
Penelitian ini dilakukan menggunakan metode sampling non probability
sampling berupa teknik accidental sampling proses pengambilan sampel dilakukan
dengan memilih responden yang kebetulan ada atau tersedia di suatu tempat sesuai
dengan konteks penelitian.
Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini untuk teknik pengumpulan data yaitu dengan
menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan melalui link, kemudian
responden akan mengembalikan hasil dari jawaban mereka kepada peneliti. Dengan
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membagikan kuesioner kepada responden yang dimaksudkan oleh peneliti adalah
untuk memperoleh data mengenai pengaruh work life balance, kesehatan kerja, dan
beban kerja terhadap kepuasan kerja.
Langkah-langkah dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah
dengan cara membagikan link kuesioner kepada grup yang aktif dalam setiap RT,
dengan memberikan keterangan bahwa yang boleh mengisi link kuesioner adalah
karyawan yang masih aktif bekerja di garment dengan domisili warga Langensari.
Penelitian ini menggunakan Skala Likert, dengan setiap pertanyaan diberi
lima alternatif jawaban kepada responden untuk masing-masing variabel dengan
menggunakan skala 1 sampai 5. Skor untuk skala Likert yaitu, sangat tidak setuju
(STS), tidak setuju (TS), antara setuju dan tidak (N/Netral), setuju (S), dan sangat
setuju (SS).
Operasionalisasi Variabel
Variabel

Definisi

Dimensi

Indikator

Operasional
Work
balance

life Work life balance 1. Work
adalah

kondisi

interference

with personal life

seseorang mampu

1.1 Alokasi
bekerja
1.2 Energi

menyeimbangkan

dihabiskan

antara

bekerja

tuntutan

pekerjaan dengan

1.3 Gangguan

kebutuhan pribadi
dan

Rahayu, 2019)

&

yang
dalam

dalam

mencapai pekerjaan

keluarga 2. Personal

(Larasati

waktu

interference

life

1.4 Ketegangan

with

bekerja

work

2.1 Gangguan kehidupan
pribadi

3. Work personal life

dalam

terhadap

pekerjaan

enhances

3.1 Keseimbangan antara
(Larasati & Rahayu,
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pekerjaan

dan

2019)

kehidupan pribadi

(Larasati

&

Rahayu,

2019)

Kesehatan

Kesehatan

kerja 1. Lingkungan

Kerja

merupakan

suatu

kerja

secara medis

lingkungan kerja

keadaan seseorang
dalam

1.1 Kebersihan

1.2 Suhu

keadaan

kerja

mental

maupun

1.3 Sistem

spiritual

setiap

individu

untuk

pembuangan

sampah

yang berpengaruh 2. Sarana
pada

dan

ventilasi di tempat

sehat, baik secara
sosial,

udara

kesehatan 2.1 Penyediaan air bersih

kerja

2.2 Sarana kamar mandi

hidup

produktif 3. Pemeliharaan

3.1 Pelayanan kesehatan

secara

ekonomis

tenaga kerja

dan

sosial

kesehatan

tenaga

kerja

(Firmanzah et al.,
2017)

(Firmanzah

et

al.,

2017)
Beban Kerja

Beban kerja adalah 1. Target yang harus
sejumlah kegiatan
yang

dicapai

(Firmanzah et al.,
2017)
1.1

Waktu

yang

diberikan

dilakukan

oleh
karyawan

seorang 2. Kondisi pekerjaan
yang

2.1

Karyawan

mampu

harus diselesaikan

mengoperasikan

dalam

jangka

mesin dengan baik

waktu

tertentu

(Gustina, 2019)

3. Standar pekerjaan

3.1 Kesan individu
terhadap pekerjaan

(Gustina, 2019)
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(Gustina, 2019)

Kepuasan

Kepuasan

kerja

merupakan
yang

kerja

1. Pekerjaan

hal

1.1 Pekerjaannya

sendiri

sebagai

bersifat

pekerjaan

yang menarik

individual dengan
perasaan

itu

1.2 Pekerjaan

positif

faktor

terhadap

sebagai

pendorong

untuk belajar

pekerjaannya

1.3 Pekerjaan

(Sigar et al., 2018)

sebagai

tanggung jawab

2. Gaji

2.1 Tuntutan pekerjaan
2.2 Tingkat keterampilan
individu
2.3 Standar pengupahan

3. Promosi

3.1 Kesempatan promosi

4. Pengawas

4.1 Gaya kepemimpinan
4.2 Kemampuan untuk
mengontrol

dan

membantu karyawan

5. Rekan kerja

5.1

Kerja sama antar
rekan kerja

5.2

Dukungan
kerja

(Sigar et al., 2018)

(Sigar et al., 2018)

Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan program software SPSS (Statistical Package
for the Social Science), dengan metode sebagai berikut :
1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas
Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu
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rekan

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu
untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut (Larasati &
Rahayu, 2019).
Uji Reliabilitas digunakan untuk mengetahui bagaimana hasil pengukuran
agar tetap konsisten apabila diukur dua kali dengan alat ukur yang sama terhadap
gejala yang sama. Sebuah kuesioner dapat dikatakan reliabel jika jawaban
seseorang pada pertanyaan tetap konsisten dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas
dalam penelitian ini dengan melakukan uji statistik Cronbach Alpha. Suatu variabel
dapat dikatakan reliabel jika memberikan Cronbach Alpha > 0.70 (Gustina, 2019).
2. Teknik Analisis Deskriptif
Metode analisis deskriptif merupakan cara untuk merumuskan data yang
ada untuk memberikan gambaran melalui pengumpulan, penyusunan, dan analisis
data sehingga dapat mengetahui bagaimana gambaran umum dari objek yang telah
diteliti.
3. Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, dan Uji
Heteroskedasitas)
Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model
regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak.
Uji ini dilakukan melalui Kolmogorov Smirnov, yang dimaksud adalah pengujian
normalitas dengan membandingkan nilai normalitas. Jika nilai Sig.> 0,05 maka data
berdistribusi normal, dan sebaliknya jika nilai Sig. < 0,05 maka data tersebut tidak
berdistribusi normal (Rahmah, 2017).
Uji Multikolinieritas gunanya untuk menguji apakah dalam model sebuah
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model
regresi dapat dikatakan baik jika tidak terjadinya korelasi antar independent. Uji
multikolinearitas memiliki beberapa ketentuan yaitu jika nilai Variance Inflation
Factor (VIP) >5, maka itu terjadi masalah pada multikolinearitas. Jika nilai VIP <
5, maka tidak terjadi masalah terhadap multikolinearitas (Rahmah, 2017).
Uji Heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah sebuah model regresi
terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan yang lain. Jika varian
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dari residual suatu pengamatan yang lain tetap, maka dapat disebut
heteroskedastisitas Salah satu cara

untuk melihat terjadi atau tidaknya

heteroskedastisitas dengan metode grafik scatterplot. Jika ada pola tertentu, seperti
titik-titik yang membentuk pola tertentu maka dapat dikatakan telah terjadi
heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas
dan bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Rahmah,
2017).
4. Uji Hipotesis (Uji Simultan, Uji Parsial, dan Uji Koefisien
Determinasi)
Uji Simultan (Uji F), bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh
variabel bebas dengan variabel terikat secara bersama-sama dan secara keseluruhan
(Gustina, 2019). Hal tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai F
hitung hasil regresi dengan F tabel. Jika F hitung ≤ F tabel maka Ho diterima. Jika
F hitung > F tabel maka Ho ditolak.
Uji Parsial (Uji T), digunakan untuk menguji bagaimana pengaruhpengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel
terikatnya. Uji T merupakan pengujian secara statistic untuk mengetahui apakah
variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh terhadap variabel
dependen (Gustina, 2019). Jika nilai t hitung > t tabel maka Ho diterima. Jika nilai
t hitung < t tabel maka Ho ditolak.
Uji Koefisien Determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa besar
kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi (R²) ini
berkisar antara nol sampai dengan satu. Jika koefisien determinasi (R²) semakin
besar (mendekati satu), maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas (X)
adalah besar terhadap variabel terikat (Y) (Rahmah, 2017).
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Karakteristik Responden
Penelitian ini dilakukan dengan cara membagikan kuesioner melalui google link
kepada karyawan garment domisili Langensari. Responden dalam penelitian ini
adalah karyawan garment domisili Langensari yang masih aktif bekerja yang
berjumlah 140 orang. Karakteristik yang dilihat terdiri dari usia, lama bekerja, dan
jenis kelamin.
Tabel 1. Karakteristik Responden
Karakteristik Responden
< 20 tahun
21-30 tahun
31-40 tahun
41-50 tahun
>50 tahun
Lama Bekerja
<1
tahun
1-5
tahun
6-10 tahun
>10 tahun
Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan
Sumber : Data primer yang diolah, 2022
Usia

Frekuensi
30
88
15
4
3
65
54
15
6
52
88

Persentase (%)
21,4 %
62,9 %
10,7 %
2,9 %
2,1 %
46,4 %
38,6 %
10,7 %
4,3 %
37,1 %
62,9 %

Dari tabel diatas, karakteristik responden berdasarkan usia < 20 tahun
sebesar 30 orang dengan persentase 21,4%, usia 21-30 tahun sebesar 88 orang
dengan persentase 62,9%, usia 31-40 tahun sebesar 15 orang dengan persentase
10,7%, usia 41-50 tahun sebesar 4 orang dengan persentase 2,9%,dan usia >50
tahun sebesar 3 orang dengan persentase 2,1%. Karakteristik berdasarkan lama
bekerja mayoritas lama bekerja <1 tahun sebsar 65 orang dengan persentase 46,4
%, lama bekerja 1-5 tahun sebesar 54 orang dengan persentase 38,6%, lama bekerja
6-10 tahun sebesar 15 orang dengan persentase 10,7%, dan lama bekerja >10 tahun
sebesar 6 orang dengan persentase 4,3%. Karateristik berdasarkan jenis kelamin
terdiri dari 52 laki-laki dengan presentase 37,1% dan 88 orang perempuan dengan
persentase 62,9%.
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Kriteria Penilaian Variabel Penelitian
Rentang Skala

Keterangan

1,00 – 1,80

Sangat Rendah

1,81 – 2,60

Rendah

2,61 – 3,40

Sedang

3,41 – 4,20

Tinggi

4,21 – 5,00

Sangat Tinggi

Sumber : Data Primer Diolah, 2022
Mean digunakan untuk mengetahui kategori dari masing – masing variabel,
berikut ini merupakan penjelasan dari setiap variabel :
Variabel Work Life Balance
Berdasarkan hasil pengolahan statistik deskripsi pada variabel Work Life
Balance diketahui tanggapan responden dengan dilihat Tabel 2:
Tabel 2. Work Life Balance
No

Indikator

Mean

Kategori

1.

Alokasi waktu bekerja

4,29

Sangat Tinggi

2.

Energi yang dihabiskan dalam bekerja

4,24

Sangat Tinggi

3.

Gangguan dalam mencapai pekerjaan

3,96

Tinggi

4.

Ketegangan dalam bekerja

3,96

Tinggi

5.

Gangguan kehidupan pribadi terhadap

4,15

Tinggi

4,29

Sangat Tinggi

4,15

Tinggi

pekerjaan
6.

Keseimbangan antara pekerjaan dan
kehidupan pribadi
Rata-rata Work Life Balance

Sumber: Data Primer Diolah, 2022
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Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa rata-rata variabel Work Life Balance
dengan rating sebesar 4,15, sehingga dapat diambil kesimpulan yaitu Work Life
Balance memiliki pengaruh yang sangat baik terhadap responden. Indikator
terendah yaitu sebesar 3,96 yaitu gangguan dalam mencapai pekerjaan, sedangkan
indikator tertinggi sebesar 4,29 keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan
pribadi.
Variabel Kesehatan Kerja
Berdasarkan hasil pengolahan statistik deskripsi pada variabel Kesehatan
Kerja diketahui tanggapan responden dengan dilihat Tabel 3 :
Tabel 3. Kesehatan Kerja
No

Indikator

Rata-rata

Kategori

1.

Kebersihan lingkungan kerja

4,47

Sangat Tinggi

2.

Suhu udara dan ventilasi di

4,12

Tinggi

tempat kerja
3.

Sistem pembuangan sampah

4,29

Sangat Tinggi

4.

Penyediaan air bersih

4,23

Sangat Tinggi

5.

Sarana kamar mandi

4,23

Sangat Tinggi

6.

Pelayanan

4,21

Sangat Tinggi

4,26

Sangat Tinggi

kesehatan

tenaga

kerja
Rata-rata Kesehatan Kerja
Sumber: Data Primer Diolah, 2022
Pada tabel 3 menunjukkan bahwa rata-rata variabel Kesehatan Kerja sebesar
4,26, yang artinya terdapat Kesehatan Kerja yang sangat baik dari perusahaan
terhadap responden. Indikator terendah yaitu sebesar 4,12 yaitusuhu udara dan
ventilasi di tempat kerja, sedangkan indikator tertinggi sebesar 4,47 yaitu
kebersihan tempat kerja.

20

Variabel Beban Kerja
Berdasarkan hasil pengolahan statistik deskripsi pada variabel Beban Kerja
diketahui tanggapan responden dengan dilihat Tabel 4 :
Tabel 4. Beban Kerja
No

Indikator

Rata-rata

Kategori

1.

Waktu yang diberikan sesuai

4,23

Sangat Tinggi

4,14

Tinggi

3,80

Tinggi

3,86

Tinggi

4,18

Tinggi

4,09

Tinggi

4,05

Tinggi

kapasitas
2.

Waktu yang diberikan sesuai
pekerjaan

3.

Karyawan

mampu

mengoperasikan

mesin

jahit

dengan
4.

Beban kerja sudah sesuai dengan
kemampuan

mengoperasikan

mesin jahit
5.

Kesan

individu

pekerjaan

terhadap

sesuai

standar

kemampuan
6.

Kesan

individu

terhadap

pekerjaan tidak memberatkan
Rata-rata Beban Kerja
Sumber: Data Primer Diolah, 2022
Tabel 4 menjelaskan bahwa rata-rata variabel Beban Kerja sebesar 4,05,
dimana dapat diartikan bahwa responden memiliki kategori Beban Kerja yang
sangat baik. Indikator terendah yaitu sebesar 3,80 yaitu karyawan mampu
mengoperasikan mesin jahit dengan baik, sedangkan indikator tertinggi sebesar
4,23 yaitu karyawan merasa waktu yang diberikan sudah sesuai dengan kapasitas.
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Variabel Kepuasan Kerja
Berdasarkan hasil pengolahan statistik deskripsi pada variabel Kepuasan
Kerja diketahui tanggapan responden dengan dilihat Tabel 5 :
Tabel 5. Kepuasan Kerja
Indikator
Rata-rata

No
1.

Pekerjaannya sebagai pekerjaan

Kategori

4,11

Tinggi

faktor

4,45

Sangat Tinggi

tanggung

4,46

Sangat Tinggi

yang menarik
2.

Pekerjaan

sebagai

pendorong untuk belajar
3.

Pekerjaan

sebagai

jawab
4.

Tuntutan pekerjaan

4,12

Tinggi

5.

Tingkat keterampilan individu

4,24

Sangat Tinggi

6.

Standar pengupahan

4,11

Tinggi

7.

Kesempatan promosi

4,16

Tinggi

8.

Gaya kepemimpinan

3,90

Tinggi

9.

Kemampuan untuk mengontrol

4,06

Tinggi

dan membantu karyawan
10

Kerja sama antar rekan kerja

4,35

Sangat Tinggi

11.

Dukungan rekan kerja

4,40

Sangat Tinggi

Rata-rata Kepuasan Kerja

4,21

Sangat Tinggi

Sumber: Data Primer Diolah, 2022
Tabel 5 di atas menjelaskan bahwa rata-rata untuk variabel Kepuasan Kerja
sebesar 4,21 yang menunjukkan bahwa karyawan garmen domisili Langensari
memiliki Kepuasan Kerja dengan kategori sangat baik. Indikator terendah yaitu
sebesar 3,90 yaitu gaya kepemimpinan, sedangkan indikator tertinggi sebesar 4,46
yaitu karyawan merasa pekerjaan sebagai tanggung jawab.
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Hasil Analisis Data
Uji ini ditujukan untuk mengetahui apakah kuesioner yang digunakan layak
untuk dijadikan instrumen dalam penelitian ini. Uji instrumen menggunakan uji
validitas dan uji reliabilitas.
Uji Validitas
Hasil pengujian validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r-hitung
dengan nilai r-tabel untuk degree of freedom (df = n – 2 = 140 – 2 = 138) sebesar
0,1660. Suatu data dikatakan valid jika nilai r hitung > r tabel. Adapun hasil uji
validitas dapat diketahui pada tabel berikut :
Tabel 6. Hasil Uji Validitas
Variabel
Work Life Balance

Kesehatan Kerja

Beban Kerja

Kepuasan Kerja

Indikator
X1.1
X1.2
X1.3
X1.4
X1.5
X1.6
X2.1
X2.2
X2.3
X2.4
X2.5
X2.6
X3.1
X3.2
X3.3
X3.4
X3.5
X3.6
Y.1
Y.2
Y.3
Y.4
Y.5
Y.6
Y.7
Y.8
Y.9
23

r-hitung
0,706
0,752
0,723
0,727
0,769
0,734
0,642
0,696
0,722
0,797
0,729
0,790
0,696
0,725
0,745
0,808
0,751
0,694
0,738
0,646
0,672
0,743
0,695
0,759
0,742
0,687
0,753

r-tabel
0,1660
0,1660
0,1660
0,1660
0,1660
0,1660
0,1660
0,1660
0,1660
0,1660
0,1660
0,1660
0,1660
0,1660
0,1660
0,1660
0,1660
0,1660
0,1660
0,1660
0,1660
0,1660
0,1660
0,1660
0,1660
0,1660
0,1660

Keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Y.10
Y.11
Sumber : Data primer yang diolah, 2022

0,649
0,631

0,1660
0,1660

Valid
Valid

Pada Tabel 6, dapat dijelaskan bahwa seluruh item pernyataan untuk
mengukur variabel Work Life Balance, Kesehatan Kerja, Beban Kerja dan Kepuasan
Kerja memiliki nilai r-hitung > r-tabel untuk df = 138 sebesar 0,1660. Hasil ini
mengindikasikan bahwa semua item / indikator pada variabel work life balance,
kesehatan kerja, beban kerja dan kepuasan kerja dikatakan valid.

Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang
merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel
atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil
dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan
mengacu pada nilai koefisien alpha. Hasil uji reliabilitas dapat diketahui pada tabel
berikut :
Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas
Indikator
Alpha Cronbach
Work Life Balance
0,901
Kesehatan Kerja
0,899
Beban Kerja
0,897
Kepuasan Kerja
0,925
Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Cut-off
0,70
0,70
0,70
0,70

Keterangan
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel

Berdasarkan Tabel 7 hasil pengujian uji reliabilitas dengan nilai cronbach
alpha untuk variabel Work Life Balance, Kesehatan Kerja, Beban Kerja dan
Kepuasan Kerja lebih besar dari 0,70. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan
bahwa secara kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel Work Life
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Balance, Kesehatan Kerja, Beban Kerja dan Kepuasan Kerja dalam penelitian ini
adalah reliabel.

Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas
Uji normalitas diperlukan untuk mengamati dan menguji kedistribusian
data. Pengujian normalitas dilakukan terhadap nilai residu pada regresi. Dalam
penelitian ini uji normalitas menggunakan uji statistik dengan uji KolmogrovSmirnov (K-S). Hasil uji normalitas dapat diketahui pada tabel berikut :
Tabel 8. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

Sumber: Data primer yang diolah, 2022
Berdasarkan hasil uji normalitas dengan uji statistik Kolmogrov-Smirnov
yang tersaji Tabel 8 untuk model regresi diperoleh nilai-nilai signifikansi sebesar
0,064. Oleh karena nilai signifikansi Z lebih besar dari 0,05, maka persebaran data
residual pada model regresi menunjukkan data berdistribusi normal.
2. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan mengacu nilai
tolerance dan nilai variance inflation factor (VIF). Jika hasil uji menunjukkan
angka Tolerance diatas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10 maka tidak terjadi
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multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas pada kedua model regresi dapat
diketahui pada Tabel 9 berikut ini :
Tabel 9. Hasil Uji Multikolinieritas

Sumber: Data primer yang diolah, 2022
Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada model regresi dapat diketahui
bahwa variabel Work Life Balance memiliki nilai tolerance sebesar 0,342 dan nilai
VIF sebesar 2.926; variabel Kesehatan Kerja memiliki nilai tolerance sebesar 0,334
dan nilai VIF sebesar 2.996 dan variabel Beban Kerja memiliki nilai tolerance
sebesar 0,337 dan nilai VIF sebesar 2.968. Oleh karena Work Life Balance,
Kesehatan Kerja dan beban kerja memiliki nilai tolerance lebih dari 0,1 dan VIF
kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinieritas pada model regresi.

3. Uji Heteroskedasitas
Uji heteroskedasitas digunakan untuk melihat data yang digunakan
mempunyai variansi yang sama diantara data tersebut. Pengujian Heterokedastisitas
yang digunakan dalam penelitian ini dengan uji grafik scatterplot berikut ini :

26

Gambar 1. Uji Scatterplot

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022
Gambar 1. menunjukkan bahwa dari hasil uji scatterplot untuk model regresi
diketahui bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y,
sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terdapat permasalahan
heterokodestisitas.
Analisis Regresi
Analisis regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh
variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun hasil analisis regresi dapat
diketahui pada tabel berikut :

27

Tabel 10. Analisis Regresi

Sumber: Data primer yang diolah, 2022
Dari hasil analisis dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:
Y = a + β1 X1 + β2 X2 + + β3 X3 + e
Y = 7,158 + 0,344 X1 + 0,846 X2+ 0,371 X3
Dimana :
a = konstanta
β1, β2, β3 = koefisien regresi
X1 = Work Life Balance
X2 = Kesehatan Kerja
X3 = Beban Kerja
Y

= Kepuasan Kerja

e= standar error
Hasil persamaan menunjukkan yaitu :
o Nilai konstanta sebesar 7,158 artinya apabila nilai variabel work life balance,
kesehatan kerja dan kesehatan kerja bernilai konstan maka Kepuasan Kerja
akan semakin meningkat.
o Nilai koefisien untuk variabel work life balance diperoleh sebesar 0,344 yang
menunjukkan arah pengaruh positif. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin
baik work life balance, maka kepuasan kerja akan semakin baik pula.
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o Nilai koefisien untuk variabel kesehatan kerja diperoleh sebesar 0,846 yang
menunjukkan arah pengaruh positif. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin
baik kesehatan kerja, maka kepuasan kerja akan semakin baik pula.
o Nilai koefisien untuk variabel beban kerja diperoleh sebesar 0,371 yang
menunjukkan arah pengaruh positif. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin
baik beban kerja, maka kepuasan kerja akan semakin baik pula.

Uji Hipotesis
1. Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi (R-Square) pada regresi linier berganda digunakan
untuk mengetahui besaran pengaruh yang diberikan variab00el bebas terhadap
variabel terikat. Hasil uji koefisien determinasi dapat diketahui pada table berikut:
Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Sumber: Data primer yang diolah, 2022
Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi untuk model regresi 1 yang
tersaji pada Tabel 11, dapat diketahui nilai Adjusted R Square diperoleh sebesar
0,798. Hal ini menunjukkan bahwa variabel work life balance, kesehatan kerja dan
beban kerja memberi pengaruh terhadap kepuasan kerja sebesar 79,8% sedangkan
20,2% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijadikan model dalam
penelitian ini.
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2. Uji T
Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji t, yang
dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas secara
individu terhadap variabel terikat. Hasil uji t dapat diketahui pada tabel berikut:
Tabel 12. Hasil Uji T
Hipotesis

Model

t-hitung

Sig.

Keterangan

H1

X1  Y

3,402

0,001

Diterima

H2

X2  Y

7,622

0,000

Diterima

H3

X3  Y

3,714

0,000

Diterima

Sumber: Data primer yang diolah, 2022
Keterangan :
X1

: Work Life Balance

X2

: Kesehatan kerja

X3

: Beban kerja

Y

: Kepuasan Kerja

Dari hasil pengujian diperoleh nilai t-hitung sebesar 3,402 dengan nilai
signifikansi sebesar 0,001. Oleh karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05
(<5%) maka dapat dikatakan bahwa Ho ditolak dan H1 diterima. Artinya bahwa
Work Life Balance berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja.
Dari hasil pengujian diperoleh nilai t-hitung sebesar 7,622 dengan nilai
signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05
(<5%) maka dapat dikatakan bahwa Ho ditolak dan H2 diterima. Artinya bahwa
Kesehatan Kerja berpengaruh positif signifikan terhadap Kepuasan Kerja.
Dari hasil pengujian diperoleh nilai t-hitung sebesar 3,714 dengan nilai
signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05
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(<5%) maka dapat dikatakan bahwa Ho ditolak dan H2 diterima. Artinya bahwa
Beban Kerja berpengaruh positif signifikan terhadap Kepuasan Kerja.

3. Uji F
Uji F digunakan untuk menganalisis pengaruh secara bersama-sama
(simultan) antara variabel bebas : work life balance, kesehatan kerja dan beban kerja
terhadap kepuasan kerja atau dinamakan juga uji kelayakan model. Pengambilan
keputusan dilakukan dengan memperhatikan uji F pada tabel ANOVA model
regresi berikut:
Tabel 13. Pengujian Output Uji F

Dari hasil pengujian dengan SPSS didapatkan angka F hitung antara work
life balance, kesehatan kerja dan beban kerja terhadap kepuasan kerja secara
simultan sebesar 19,979 dan nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil
dibandingkan taraf signifikansi 5% atau 0,05; sehingga dapat disimpulkan bahwa
ada pengaruh positif antara work life balance, kesehatan kerja dan beban kerja
terhadap kepuasan kerja secara simultan (bersama-sama) artinya model regresi
dinyatakan fit atau layak sebagai model penelitian.
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Pembahasan
Hasil analisis deskriptif, variabel work life balance masuk dalam kategori
tinggi. Indikator alokasi waktu bekerja menunjukkan nilai yang paling tinggi pada
variabel work life balance. Dengan adanya alokasi waktu bekerja yang baik akan
menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi seperti keluarga.
Menurut Sigar et al., (2018) mengemukakan bahwa memanfaatkan waktu dalam
bekerja dapat menyeimbangkan waktu bekerja, keluarga, pendidikan dan
sebagainya. Kepuasan kerja tercapai ketika organisasi mendukung terciptanya work
life balance dengan baik.
Hasil analisis deskriptif berikutnya adalah kesehatan kerja yang masuk
dalam kategori sangat tinggi. Kesehatan kerja yang sangat tinggi disebabkan
kebersihan lingkungan kerja. Kebersihan lingkungan kerja yang baik akan
mempengaruhi karyawan melakukan pekerjaan dengan maksimal. Menurut Studi
et al., (2008) lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar para
karyawan yang akan mempengaruhi pekerjaan, kebersihan lingkungan yang tinggi
akan berdampak positif karyawan dalam melakukan pekerjaan.
Hasil analisis deskriptif selanjutnya adalah beban kerja yang masuk dalam
kategori tinggi. Beban kerja yang tinggi ini ditimbulkan oleh waktu yang diberikan
sesuai kapasitas karyawan. Waktu yang diberikan untuk melakukan pekerjaan
sesuai dengan kapasitas karyawan akan sangat mempengaruhi beban kerja
karyawan, jika beban kerja yang meningkat maka akan mengurangi potensi kinerja
karyawan begitupun sebaliknya beban kerja menurun akan meningkatkan kinerja
karyawan (Rolos et al., 2018).
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Hasil analisis deskriptif yang terakhir adalah kepuasan kerja yang masuk
dalam kategori sangat tinggi. Kepuasan kerja karyawan yang sangat tinggi
disebabkan oleh adanya indikator pekerjaan sebagai tanggung jawab. Kesanggupan
dalam menyelesaikan pekerjaan yang sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya serta
berani menanggung risiko atau keputusan yang akan diambil adalah bentuk
tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan (Yusuf, 2018).
Pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa work life balance
berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian
Sigar et al. (2018) menunjukkan bahwa work life balance berpengaruh terhadap
kepuasan kerja karyawan, yang artinya semakin tinggi work life balance seseorang
maka akan berdampak tinggi pula pada kepuasan kerja karyawan dan sebaliknya
jika work life balance rendah maka akan berdampak pada kepuasan kerja karyawan.
Hal ini dibuktikan dari perolehan nilai signifikansi (0,001) lebih kecil dari 0,05;
maka dapat dikatakan bahwa Ho ditolak dan H1 diterima.
Hasil pengujian selanjutnya adalah kesehatan kerja berpengaruh terhadap
kepuasan kerja. Hasil ini sejalan dengan penelitian Work et al., (2019) mendapatkan
hasil bahwa kesehatan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja, semakin tinggi
kesehatan kerja karyawan maka semakin tinggi pula kepuasan kerja karyawan,
begitupun sebaliknya semakin rendah kesehatan karyawan maka semakin rendah
pula kepuasan karyawan. Hal ini dibbuktikan dari perolehan nilai signifikansi
(0,000) lebih kecil dari 0,05.
Hasil pengujian ketiga menunjukkan bahwa beban kerja memiliki
berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Hasil ini sesuai dengan penelitian Safitri
(2019) dan Astutik (2019) mendapatkan hasil bahwa beban kerja berpengaruh
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terhadap kepuasan kerja, semakin tinggi beban kerja maka akan semakin rendah
kepuasan kerja, sebaliknya semakin rendah beban kerja maka akan semakin tinggi
kepuasan kerja. Hal ini dibuktikan dari perolehan nilai signifikansi (0,000) lebih
kecil dari 0,05.
Hasil uji yang terakhir adalah work life balance, kesehatan kerja, dan beban
kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Hasil ini sejalan
dengan penelitian Work et al., (2019) yang menunjukkan bahwa work life balance,
kesehatan kerja, dan beban kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Dengan
adanya work life balance yang baik, maka akan berdampak baik pada kepuasan
kerja karyawan. Kondisi kesehatan kerja karyawan yang baik akan baik pula
kepuasan kerja karyawan. Selain itu, jika beban kerja karyawan yang rendah akan
mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Karyawan yang mempunyai work life
balance yang baik, kesehatan kerja baik, dan beban kerja yang rendah dapat
berjalan beriringan dan saling berkaitan agar terciptanya kepuasan kerja yang baik.

PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil
beberapa kesimpulan antara lain: (1) Work life balance berpengaruh terhadap
kepuasan kerja karyawan garment domisili Langensari, (2) kesehatan kerja
berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan garment domisili Langensari, (3)
beban kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan garment domisili
Langensari,(4) work life balance, kesehatan kerja dan beban kerja secara simultan
berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan garment domisili Langensari.
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Implikasi Teoretis
Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka penelitian ini menyatakan
bahwa work life balance berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan garment
domisili Langensari. Penelitian ini sejalan dengan Sigar et al., (2018); Work et al.,
(2019) yang menyatakan bahwa work life balance berpengaruh terhadap kepuasan
kerja. Menurut Ganapathi, (2016) menyatakan bahwa work life balance
berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan, Semakin tinggi karir seseorang
akan semakin tinggi pula tanggung jawab dan tuntutan dalam pekerjaan, maka akan
semakin sulit juga untuk menikmati hidup. Akhirnya, waktu untuk diri sendiri dan
untuk keluarga jadi berkurang bahkan tidak ada.
Penelitian kedua menyatakan bahwa kesehatan kerja berpengaruh terhadap
kepuasan kerja karyawan garment domisili Langensari. Penelitian ini mendukung
penelitian yang telah dilakukan oleh Melati et al., (2015); Fajri et al., (2017) yang
menyatakan bahwa kesehatan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Menurut
Fajri et al., (2017) program kesehatan kerja bertujuan untuk melindungi karyawan
dari gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan. Jika ada masalah dengan
kesehatan kerja maka akan berdampak pada aktivitas dalam bekerja.
Penelitian berikutnya menyatakan beban kerja berpengaruh terhadap
kepuasan kerja karyawan garment domisili Langensari. Penelitian ini sejalan
dengan penelitian yang dilakukan Work et al., (2019);Talo et al., (2020) yang
menyatakan bahwa beban kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Kepuasan
kerja membawa dampak yang positif terhadap perusahaan yang akan berpengaruh
pada lingkungan pekerjaannya (Talo et al., 2020).
Implikasi Manajerial
Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh diharapkan mampu
memberikan gambaran terkait work life balance, kesehatan kerja, beban kerja, dan
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kepuasan kerja kepada karyawan garment domisili Langensari. Implikasi yang
perlu diterapkan dalam work life balance mengurangi gangguan dalam mencapai
pekerjaan, dengan meminimalkan gangguan dalam bekerja diharapkan kepuasan
kerja karyawan meningkat. Implikasi berikutnya yang perlu diterapkan dalam
kesehatan kerja yaitu memperbaiki suhu udara dan ventilasi di tempat kerja untuk
menciptakan kenyamanan dalam berkerja. Implikasi yang ketiga yang perlu
diperhatikan dalam beban kerja adalah menyesuaikan beban kerja sesuai dengan
kemampuan mengoperasikan mesin jahit, sehingga karyawan dapat bekerja lebih
maksimal dengan kapasitas karyawan.
Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini terbatas pada riset dengan menggunakan analisis kuantitatif,
dengan 3 variabel bebas yaitu Work Life Balance, kesehatan kerja dan beban kerja
dan 1 variabel terikat yaitu kepuasan kerja, dengan objek riset pada karyawan
garmen domisili Langensari.
Saran Penelitian Mendatang
Saran untuk penelitian yang akan datang dapat mengangkat variabel lain
yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja, dapat menganalisis dari perbedaan
demografi. Dapat menggali data ke dalam dan dapat menganalisis menggunakan
kajian penelitian kualitatif.
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