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ABSTRACT 

This study aims to examine the sources of work-family conflict and their 

assocition with job outcomes in the accounting profession, especially women 

workers in Salatiga. The method used is descriptive cross-tabulation test and 

regression test over the entire study sample is 38 questionnaires were returned. 

Based on the research results of both work interfering with family (WIF) and 

family interfering with work (FIW) has no effect on the turnover intentions and 

job stress of women workers in Salatiga 

Keywords: work-family conflict, turnover intentions, work stress 
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SARIPATI 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji sumber-sumber konflik pekerjaan-keluarga 

dan pengaruhnya dengan pekerjaan dalam profesi akuntan khususnya pekerja 

wanita di Salatiga. Metode penelitian yang digunakan yaitu uji deskriptif tabulasi 

silang dan uji regresi berganda atas seluruh sampel penelitian yaitu 38 kuesioner 

yang kembali. Berdasarkan hasil penelitian, baik work interfering with family 

(WIF) dan family interfering with work (FIW) tidak mempunyai pengaruh 

terhadap keinginan berpindah dan stres kerja pekerja wanita di Salatiga. 

Kata kunci: konflik pekerjaan-keluarga, keinginan berpindah, stres kerja 
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KATA PENGANTAR 

Permasalahan yang terkait hubungan antara pekerjaan dan keluarga marak 

terjadi di kalangan pekerja wanita dewasa ini. Apalagi secara tradisional pekerja 

wanita masih ditempatkan sebagai penanggung jawab utama dalam mengurus 

keluarga dan tipenya yang memang memiliki tanggung jawab lebih besar di peran 

keluarga. Oleh karena itu, pekerja wanita lebih sering memutuskan untuk 

berpindah (turnover intention) saat kehidupan pekerjaan dan keluarganya tidak 

cocok sehingga ia menjadi tertekan atau stres dengan pekerjaannya, terutama 

ketika pekerjaan mereka terhalang dengan keluarga mereka. Perusahaan sendiri 

akan menderita kerugian jika pekerja profesionalnya memutuskan berhenti dari 

pekerjaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian terhadap pengaruh konflik pekerjaan keluarga terhadap keinginan 

berpindah dan stres kerja pada pekerja wanita di Salatiga.  

Penelitian ini terdiri dari 5 bagian pokok. Bagian pertama yaitu Pendahuluan 

menjelaskan tentang alasan yang mendorong dilakukannya penelitian ini dan 

masalah penelitian yang dikaji. Kemudian Kerangka Teoritis dan Pengembangan 

Hipotesis menjelaskan mengenai beberapa konsep yang dipilih. Bagian Metode 

Penelitian menjelaskan tentang metode statistik yang digunakan. Setelah itu Hasil 

Penelitian dan Pembahasan akan menjelaskan hasil statistik dan analisis hipotesis. 

Bagian terakhir Kesimpulan, Keterbatasan, Saran yang berisi kesimpulan, 

keterbatasan, dan saran untuk penelitian di masa mendatang. 

Akhir kata, peneliti sadar bahwa karya ini bukanlah karya yang sempurna. 

Oleh karena itu, penulis dengan terbuka menerima saran dan kritik demi kemajuan 

karya ini. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Tuhan Yesus 

memberkati. 

Salatiga, 6 Desember 2013 

Peneliti 
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PENGARUH KONFLIK PEKERJAAN-KELUARGA 

TERHADAP STRES KERJA DAN KEINGINAN BERPINDAH 

PADA PEKERJA WANITA DI SALATIGA 

 

Pendahuluan 

Profesi yang terkait dengan bidang akuntansi sangat dibutuhkan oleh 

perusahaan karena mempunyai andil dalam penyajian informasi keuangan. 

Sehingga kinerja profesionalnya menjadi harapan bagi perusahaan. Masuknya 

wanita ke dalam dunia kerja sebagai akuntan, manajer keuangan, auditor, dll, 

mempunyai dampak positif bagi perusahaan karena dapat menciptakan tempat 

kerja dengan beragam gender. Namun, kinerja pekerja wanita ini terkait dengan 

sikap dan tingkah laku di dalam dan di luar pekerjaan, misalnya keluarga 

(Netemeyer dan Boles, 1996). 

Banyak penelitian mengenai hubungan antara kehidupan pekerjaan dan 

keluarga, salah satunya adalah konflik pekerjaan-keluarga (Ansari, 2011; Law 

2011). Greenhaus dan Beutell (1985), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa 

kehidupan pekerjaan dan keluarga saling bergantung, yaitu bagaimana kehidupan 

pekerjaan mempengaruhi kehidupan keluarga dan sebaliknya. Pekerja wanita 

lebih sering memutuskan untuk berpindah (turnover intention) saat kehidupan 

pekerjaan dan keluarganya tidak cocok sehingga ia menjadi tertekan dengan 

pekerjaannya, terutama ketika pekerjaan mereka terhalang dengan keluarga 

mereka (Pasewark dan Viator, 2006). 

Konflik pekerjaan-keluarga lebih banyak dialami oleh pekerja wanita 

dibandingkan pria oleh karena tipenya yang memiliki tanggung jawab lebih besar 

di rumah dan mengutamakan perannya di keluarga (Carlson et al, 2000; 

Greenhouse dan Beutell, 1985). Masyarakat Indonesia secara tradisional juga 

masih menempatkan wanita sebagai pemberi perhatian utama bagi keluarga. 

Ketika seorang pekerja wanita melakukan peran pekerjaan dan keluarga secara 

bersamaan dan berhadapan dengan pekerjaan –berhubungan dengan tuntutan-
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tuntutan dengan wewenang yang terbatas atas pelaksanaan tanggung jawab 

keluarga- maka konflik pekerjaan-keluarga akan semakin tinggi. 

Penelitian Kaye dan Gray (2007) pada keluarga di Amerika menemukan 

adanya pengaruh konflik pekerjaan-keluarga terhadap stres kerja. Pekerjaan di 

bidang akuntansi biasanya mempunyai jam kerja yang panjang, tanggung jawab 

pengelolaan keuangan tinggi, dan memiliki tingkat pekerjaan yang lebih rumit 

dibandingkan dengan bidang-bidang lainnya sehingga menuntut perhatian. 

Adakalanya pekerja wanita membawa pulang pekerjaannya ke rumah dan tetap 

bekerja pada akhir pekan untuk menyelesaikan deadline dari atasan. Tuntutan-

tuntutan pekerjaan jika tidak dikelola dengan baik dapat memicu stres kerja 

karena keluarga juga menuntut perhatian. Stres kerja muncul akibat 

ketidaksesuaian antara kebutuhan keluarga dan struktur kerja.  

Perusahaan sendiri akan menderita kerugian jika pekerja profesionalnya 

memutuskan berhenti dari pekerjaannya. Pertama, turnover pekerja, menghasilkan 

biaya tambahan bagi perusahaan seperti biaya rekrutmen dan biaya pelatihan 

pekerja baru. Kedua, ketidakmampuan perusahaan dalam menahan sejumlah 

pekerja wanita yang berhenti dari pekerjaan, akan menghalangi tujuan perusahaan 

dalam menciptakan tempat kerja dengan beragam gender. Akhirnya, turnover 

pekerja menunjukkan kerugian modal manusia yang signifikan bagi profesi 

akuntan (Law, 2011). 

Penelitian ini akan mencoba menguji kembali mengenai sumber-sumber 

konflik pekerjaan-keluarga yang mempengaruhi stres kerja dan keinginan 

berpindah pada pekerja wanita dengan berbagai profesi di bidang akuntansi di 

Salatiga. Riset sebelumnya menunjukkan bahwa konflik pekerjaan-keluarga tidak 

berpengaruh pada turnover dengan subjek penelitian auditor yang terdaftar di 

direktori IAPI pada kantor akuntan publik di DKI Jakarta dan Bandung (Agustina, 

2008). Keinginan berpindah yang rendah diakibatkan oleh subjek penelitian 

tersebut biasanya menduduki level manajer sampai dengan partner. 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya antara lain adanya 

pergantian variabel dependen kepuasan kerja dengan stres kerja dan penelitian ini 

lebih mengkhususkan ke pekerja wanita. Pergantian variabel dependen kepuasan 

kerja dilatarbelakangi oleh sedikitnya penelitian yang mengaitkan stres kerja dan 

konflik pekerjaan-keluarga terhadap pekerja wanita di bidang akuntansi. Selain 

itu, penelitian luar juga menemukan pengaruh konflik pekerjaan-keluarga 

terhadap stres kerja (dalam hal ini auditor). 

Peneliti menganggap masalah ini menarik untuk diteliti mengingat pola 

tradisional keluarga Indonesia yang masih menempatkan wanita sebagai pengelola 

rumah tangga utama sekalipun mereka mempunyai peranan lain yaitu sebagai 

pekerja di luar rumah. Penelitian ini dilakukan dengan berdasar pada asumsi 

bahwa tingkat perpindahan kerja pekerja wanita di Indonesia cukup tinggi. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi bidang ilmu akuntansi 

keperilakuan. 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan maka yang 

menjadi masalah penelitian adalah bagaimana stres kerja pekerja wanita di 

Salatiga dan bagaimana pengaruh konflik pekerjaan-keluarga terhadap keinginan 

berpindah pekerja wanita di Salatiga. 

 

Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis 

Konflik Pekerjaan-Keluarga 

Banyaknya penelitian mengenai konflik pekerjaan-keluarga mencerminkan 

bahwa adanya ketergantungan antara kehidupan pekerjaan dan keluarga 

(Greenhaus dan Beutell, 1985; Dambrin dan Lambert, 2008; Lu et al, 2008). 

Konflik pekerjaan-keluarga dijelaskan sebagai suatu konflik di mana tuntutan-

tuntutan dan waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan menyebabkan gangguan 

dalam pelaksanaan tanggung jawab di keluarga. Konflik pekerjaan-keluarga 

terjadi karena pekerjaan dan keluarga menuntut perhatian yang sama. 
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Studi yang dilakukan oleh Agustina (2008) telah menguji konflik pekerjaan-

keluarga dalam dua dimensi. Pertama konflik ini dapat timbul dari pekerjaan yang 

diganggu/dicampuri oleh keluarga (work interfering with family/WIF). Sebagai 

contoh, orang tua merasa pekerjaan menghalangi mereka untuk menghabiskan 

waktu penting dengan anak-anaknya yang masih kecil di rumah. Kedua, konflik 

bisa terjadi ketika urusan keluarga dicampuradukkan dengan pekerjaan (family 

interfering with work/FIW). Contohnya, seorang pekerja yang merasa frustasi 

karena terlambat pergi bekerja karena harus mengantarkan anak ke sekolah. 

Riset sebelumnya juga telah menyatakan bahwa WIF dan FIW berbeda 

dalam bentuk dan pendahulunya (Blackman dan Murphy, 2012). Ketika kebijakan 

perusahaan tertentu bisa efektif dalam meredam konsekuensi negatif dari salah 

satu sumber konflik pekerjaan-keluarga, maka ia bisa saja tidak efektif dalam 

menyelesaikan masalah lain. Jadi, dengan menentukan apakah konflik pekerjaan-

keluarga dikendalikan oleh WIF atau FIW dapat meningkatkan pemahaman 

terhadap konflik pekerjaaan-keluarga di dalam perusahaan dan mempengaruhi 

langkah-langkah perbaikan dalam konflik ini. 

 

Pengaruh Konflik Pekerjaan Keluarga terhadap Stres Kerja 

Konflik pekerjaan-keluarga menyebabkan karyawan tidak mampu berperan 

optimal di tempat kerja maupun dalam kehidupan keluarga. Hasil pekerjaan yang 

tidak optimal atau kinerja menurun membuat karyawan menerima umpan balik 

yang buruk dari perusahaan sehingga memicu stres kerja. Stres di tempat kerja 

sering terbawa ketika karyawan melakukan aktivitas keluarga. Oleh karena stres 

tersebut, karyawan cenderung berkata dengan nada tinggi sehingga menerima 

tanggapan negatif dari keluarga. Tidak harmonisnya kehidupan keluarga akan 

menambah stres yang bila tidak ditangani akan merugikan perusahaan. 

Law (2011) mengaitkan pekerjaan dengan stres dan diasosiasikan dengan 

keinginan berpindah auditor wanita di perusahaan akuntan publik di Hongkong. 

Perjalanan yang luas, jam kerja panjang, beban kerja yang berlebihan (Manurung 
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dan Ratnawati, 2012) dan adanya deadline dapat menciptakan stres kerja. Dengan 

kelahiran anak pertama atau lebih, peran keluarga menjadi bertambah penting. 

Semua faktor-faktor ini menjelaskan nilai turnover yang lebih tinggi diantara 

auditor wanita di profesi akuntansi publik. 

Stres lebih dianggap sebagai respon individu terhadap tuntutan yang 

dihadapinya (Selye, 1976). Selye juga menambahkan bahwa tidak ada aspek 

tunggal yang dapat mengakibatkan stres, tetapi semua itu tergabung dalam suatu 

susunan total yang mengancam keseimbangan individu. Stres dan keadaan tegang 

yang berkepanjangan, tanpa adanya penyelesaian, akan mengganggu kesehatan 

fisik dan/atau mental pekerja yang selanjutnya akan menggangu tampilan kerja 

individu. Perhatian pekerja menjadi kurang dapat dipusatkan, motivasi kerja 

menurun, dan tingkat keterampilannya menurun. Selain itu, biaya pemeliharaan 

kesehatan pun menjadi meningkat. 

Konflik pekerjaan-keluarga berakibat pada stres kerja karena tuntutan 

pekerjaan dan keluarga saling tumpang tindih, contohnya waktu yang dihabiskan 

bersama keluarga dengan waktu yang dihabiskan dalam pekerjaan. Baik konflik 

work interference with family dan family interference with work keduanya dapat 

menyebabkan terjadinya stres kerja. Konflik work interference with family 

cenderung mengarah pada stres kerja karena ketika urusan pekerjaan mencampuri 

kehidupan keluarga, tekanan seringkali terjadi pada pekerja wanita untuk 

mengurangi waktu yang dihabiskan dalam pekerjaan dan menyediakan lebih 

banyak waktu untuk keluarga. Sama halnya dengan konflik family interference 

with work dapat mengarah pada stres kerja dikarenakan banyaknya waktu untuk 

berkumpul bersama keluarga menyebabkan kurangnya waktu yang dibutuhkan 

dalam menangani urusan pekerjaan dan ini merupakan sumber potensial 

terjadinya stres kerja (Judge et al, 1994; Law, 2011). 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka penelitian ini 

menghipotesiskan: 
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H1a : Work interfering with family (WIF) secara langsung berhubungan positif 

dengan stres kerja. 

H1b : Family interfering with work (FIW) secara langsung berhubungan positif 

dengan stres kerja. 

 

Pengaruh Konflik Pekerjaan Keluarga terhadap Keinginan Berpindah 

Keinginan berpindah didefinisikan sebagai keinginan karyawan untuk 

keluar dari perusahaan dan mencari alternatif pekerjaan lain yang belum 

diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata (Pasewark dan Strawser, 1996). 

Turnover intention merupakan wakil dari turnover yang aktual. Seorang karyawan 

sebelum memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya, tentunya akan 

mempertimbangkan baik buruknya konsekuensi yang akan didapatkan. Ketika 

rencana dan keinginan untuk keluar itu ada pada diri pekerja wanita, ia telah 

berada pada proses turnover intention. 

Banyak penelitian terdahulu dilakukan untuk menjelaskan hubungan di 

antara konflik pekerjaan-keluarga dengan keinginan berpindah. Beberapa peneliti 

menemukan bahwa konflik pekerjaan-keluarga memiliki efek tidak langsung 

terhadap keinginan berpindah (Law, 2011). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pekerja wanita menganggap konflik pekerjaan-keluarga sebagai rintangan terbesar 

untuk menjalani pekerjaan mereka kemudian stres merupakan faktor psikologis 

lain di mana akumulasi efek stres kerja dan konflik pekerjaan-keluarga 

selanjutnya memperburuk keputusan pekerja wanita untuk keluar dari perusahaan 

dan mencari pekerjaan baru. 

Beberapa peneliti (Robbins, 1996; Evitha et al, 2008) mengaitkan stres kerja 

dengan perilaku kayawan termasuk tingkat keluarnya karyawan. Masalah keluarga 

menjadi sumber potensial stres karyawan yang pada akhirnya membawa 

konsekuensi keputusan keluarnya karyawan dari perusahaan. Sullivan dan Bhagat 

dalam Hastjarja (2004) menemukan hubungan yang negatif antara stres dan 
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keinginan berpindah sedangkan Good et al. (1988) menemukan hubungan 

langsung antara konflik pekerjaan-keluarga dan kemungkinan untuk keluar dari 

pekerjaan. Hubungan langsung menunjukkan bahwa orang akan terus menikmati 

pekerjaannya meskipun mengalami konflik pekerjaan-keluarga, tetapi karena 

tekanan keluarga cukup kuat maka hal tersebut bisa memaksanya untuk keluar 

dari pekerjaan. 

Adanya potensi keterkaitan antara keinginan berpindah dengan konflik yang 

dialami di antara pekerjaan dan keluarga maka penelitian ini menghipotesiskan: 

H2a : Work interfering with family (WIF) secara langsung berhubungan positif 

dengan keinginan berpindah. 

H2b : Family interfering with work (FIW) secara langsung berhubungan positif 

dengan keinginan berpindah. 

 

Metode Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah pekerja wanita di Salatiga dan 

penentuan responden sampelnya adalah pekerja wanita yang sudah berkeluarga 

yang mempunyai pekerjaan terkait akuntansi di Salatiga. Peneliti memilih pekerja 

wanita di Salatiga sebagai fokus penelitian karena daerah Salatiga dianggap 

representatif yaitu memiliki jenis pekerjaan yang cukup beragam. Selain itu, 

perusahaan-perusahaan di Salatiga juga memiliki cakupan usaha secara nasional 

sehingga pekerja wanita di Salatiga memiliki orientasi kerja yang sama dengan 

daerah lain. 

Metode penelitian yang dilaksanakan adalah metode survei. Metode survei 

yaitu pengumpulan data yang dilakukan terhadap suatu unit analisis untuk 

mendapatkan keterangan-keterangan yang jelas terhadap suatu masalah dengan 

menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Data dikumpulkan 

melalui kuesioner yang diantar langsung kepada responden. Penyebaran kuesioner 



8 

 

dilakukan pada bulan April sampai Oktober 2013. Jumlah kuesioner yang disebar 

yaitu 62 kuesioner dan kuesioner yang kembali berjumlah 38 kuesioner dengan 

tingkat pengembalian yang digunakan sebesar 61,3%. 

Kuesioner dalam penelitian ini terdiri dari empat bagian. Bagian pertama 

merupakan daftar pertanyaan mengenai WIF yang terdiri dari 6 item pertanyaan; 

bagian kedua merupakan daftar pertanyaan mengenai FIW yang terdiri dari 6 item 

pertanyaan; bagian ke tiga merupakan daftar pertanyaan mengenai stres kerja 

yang terdiri dari 15 item pertanyaan; dan bagian terakhir adalah daftar pertanyaan 

mengenai keinginan berpindah yang terdiri dari 3 item pertanyaan. 

 

Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel 

Penelitian ini menggunakan 4 (empat) variabel yaitu Work Interfering with 

Family (WIF), Family Interfering with Work (FIW), stres kerja, dan keinginan 

berpindah. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Work Interfering with 

Family (WIF) dan Family Interfering with Work (FIW), sedangkan stres kerja dan 

keinginan berpindah merupakan variabel dependen. Data yang akan diuji dalam 

penelitian ini adalah data primer yang berasal dari jawaban responden terhadap 

kuesioner yang diantar langsung kepada responden. 

 

1. Konflik Pekerjaan Keluarga 

Definisi variabel konflik pekerjaan-keluarga dalam penelitian ini adalah 

adanya tekanan secara bersamaan antara peran pekerjaan dan keluarga yang 

bertentangan satu sama lainnya (Greenhaus dan Beutell, 1985). Pengukuran 

konflik pekerjaan-keluarga terdiri dari dua dimensi yaitu: 

a. Pekerjaan mengintervensi keluarga (Work Interfering with Family/WIF) 

Pekerjaan mengintervensi keluarga menggunakan instrumen yang 

dikembangkan oleh Netemeyer dan Boles (1996) yang terdiri dari 6 pertanyaan. 
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Masing-masing responden diminta menjawab setiap pertanyaan dengan skala 

Likert 5 poin yaitu mulai dari angka 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan angka 

5 (sangat setuju). Skor yang rendah menunjukkan rendahnya konflik pekerjaan 

mengintervensi keluarga sedangkan skor yang tinggi menunjukkan tingginya 

konflik pekerjaan mengintervensi keluarga. 

b. Keluarga mengintervensi pekerjaan (Family Interfering with Work/FIW) 

Keluarga mengintervensi pekerjaan menggunakan instrumen yang 

dikembangkan oleh Netemeyer dan Boles (1996) yang terdiri dari 6 pertanyaan. 

Masing-masing responden diminta menjawab setiap pertanyaan dengan skala 

Likert 5 poin yaitu mulai dari angka 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan angka 

5 (sangat setuju). Skor yang rendah menunjukkan rendahnya konflik keluarga 

mengintervensi pekerjaan dan begitu pula sebaliknya. 

 

2. Stres Kerja 

Penelitian ini menggunakan sebuah angket untuk mengukur tentang stres 

kerja secara umum. Alat ukur ini diciptakan oleh Kahn et al. (1964). Angket ini 

mempunyai 15 item. Angket ini disebut sebagai Job Related Tension Scale untuk 

mengukur stres kerja. Skor yang rendah menunjukkan rendahnya stres kerja dan 

begitu pula sebaliknya. 

 

3. Keinginan Berpindah 

Keinginan berpindah merupakan keinginan individu untuk meninggalkan 

perusahaan dan mencari alternatif pekerjaan lain. Variabel Keinginan Berpindah 

diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan dan digunakan oleh Viator 

(2001) yang terdiri dari 3 item pernyataan dan dinilai menggunakan skala 5 poin 

untuk masing-masing pernyataan. Skor yang rendah menunjukkan rendahnya 

keinginan untuk keluar dari perusahaan dan begitu pula sebaliknya. 
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Uji Deskriptif 

Dalam penelitian ini statistik deskriptif digunakan sebagai teknik analisis 

dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan informasi demografi 

responden penelitian (usia, lama bekerja, dan jumlah anak) serta deskripsi 

mengenai variabel penelitian. 

 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan 

instrumen penelitian mengukur hal-hal yang harus diukur. Untuk memperoleh 

validitas kuisioner, usaha dititikberatkan pada pencapaian validitas ini. Validitas 

tersebut menunjukkan sejauh mana perbedaan yang diperoleh dengan instrumen 

pengukuran merefleksikan perbedaan yang sesungguhnya pada responden yang 

diteliti. Untuk menguji content validity, digunakan alat uji Confirmatory Factor 

Analysis (CFA) atas item-item kuisioner dengan menggunakan bantuan SPSS 16.0 

for Windows yang mengindikasikan bahwa item-item yang digunakan untuk 

mengukur konstruk atau variabel terlihat benar-benar mengukur konstruk atau 

variabel tersebut. 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi terhadap 

instrumen-instrumen yang mengukur konsep dan membantu mengetahui kebaikan 

dari alat ukur (Sekaran, 2000). Reliabilitas merupakan syarat untuk tercapainya 

validitas pertanyaan dalam kuisioner dengan tujuan tertentu. Konsistensi internal 

dari item-item pertanyaan dalam kuisioner akan diuji dengan menggunakan 

Cronbach Alpha adalah harus lebih besar dari 0,7 meskipun nilai 0,6 juga masih 

dapat diterima (Hair et al., 1998). 
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Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS 16.0. Regresi berganda dengan 

aplikasi SPSS 16.0 ini digunakan untuk mengevaluasi hipotesis yang ada dalam 

penelitian ini. Atas dasar identifikasi variabel yang telah diuraikan, maka rumusan 

model regresi berganda dalam pengujian hipotesis adalah sebagai berikut: 

SK= b0   + b1WIF  +   b2FIW  +   e ...................................................... (1)  

KB= b0  + b1WIF  +   b2FIW  +   e ...................................................... (2) 

 

Di mana SK  = stres kerja 

 bo  = konstanta 

 b1, b2 = koefisien regresi 

 KB  = keinginan berpindah 

 WIF  = work interfering with family 

 FIW  = family interfering with work 

 e  = eror 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Gambaran Umum Responden 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk mendeskriptifkan data 

karakteristik responden berdasarkan Usia, Lama Bekerja, dan Jumlah Anak yang 

diperoleh dari jawaban kuesioner. Pengungkapan analisis deskriptif dalam bentuk 

prosentase. 



12 

 

Tabel 2 

Statistik Deskriptif Demografi Responden (N=38) 

 

Frekuensi Prosentase 

Usia 

Usia produktif (30-39 tahun) 12 31,6% 

Usia non produktif 26 68,4% 

Lama Bekerja 

1 - 3 tahun 12 31,6% 

4 - 6 tahun 7 18,4% 

di atas 6 tahun 19 50% 

Jumlah Anak (orang) 

tidak punya anak 13 34,2% 

1 orang 16 42,1% 

2 orang 7 18,4% 

3 orang 2 5,3% 

di atas 3 orang 0 0% 

Sumber: data primer yang diolah, 2013 

Karakteristik responden berdasarkan usia menunjukkan bahwa 68,4% dari 

jumlah responden bekerja pada usia non produktif yaitu di bawah 30 tahun dan di 

atas 39 tahun. Pekerja wanita pada usia non produktif umumnya mengalami 

konflik pekerjaan-keluarga rendah dan stres kerja rendah. Berbeda dengan pekerja 

wanita di usia produktif yang umumnya mengalami konflik pekerjaan-keluarga 

dan stres kerja yang tinggi. 

Berdasarkan lama bekerja, kebanyakan responden telah bekerja pada 

rentang waktu di atas 6 tahun (50%). Angka ini menunjukkan bahwa pekerja 

wanita sebagian besar telah memiliki cukup pengalaman dalam menyelesaikan 

pekerjaannya. Sedangkan karakteristik responden berdasarkan jumlah anak 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki satu orang anak yaitu 

berjumlah 16 orang (42,2%). Umumnya pekerja wanita yang memiliki sedikit 

anak mampu memfokuskan perhatiannya pada pekerjaan tanpa melepaskan 

tanggung jawab di keluarga. 
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Uji Deskriptif Tabulasi Silang (CrossTabs) 

Tabulasi silang digunakan untuk mendeskripsikan hubungan antara variabel. 

Deskripsi hubungan variabel WIF dengan Stres Kerja dapat dilihat pada tabel 3. 

Berdasarkan tabel 4, dapat diketahui bahwa di antara 3 responden yang memiliki 

WIF yang rendah terdapat 1 responden (33,33%) yang memiliki stres kerja yang 

rendah. Sedangkan di antara 23 responden yang memiliki WIF sedang terdapat 19 

responden (82,61%) yang memiliki stres kerja sedang. Di antara 12 responden 

yang memiliki WIF yang tinggi, sebanyak 7 responden yang memiliki stres kerja 

yang tinggi (58,33%). Hal ini menunjukkan peningkatan konflik WIF 

berhubungan dengan peningkatan stres kerja. 

Tabel 4 

Work Interfering with Family *  Stres Kerja Crosstabulation 

  

Stres Kerja 
Total 

Rendah Sedang Tinggi 

Work 

Interfering 

with 

Family 

(WIF) 

Rendah Jumlah 1 2 0 3 

%WIF 33,33 66,67 0 100 

%Total 2,63 5,26 0 7,89 

Sedang Jumlah 2 19 2 23 

%WIF 8,70 82,61 8,70 100,00 

% of 

Total 
5,26 50,00 5,26 60,53 

Tinggi Jumlah 2 3 7 12 

%WIF 16,67 25,00 58,33 100,00 

%Total 5,26 7,89 18,42 31,58 

Total Jumlah 5 24 9 38 

%WIF 13,16 63,16 23,68 100,00 

%Total 13,16 63,16 23,68 100,00 

Sumber: data primer yang diolah, 2013 

Deskripsi hubungan variabel Usia dengan Stres Kerja dapat dilihat pada 

tabel 6. Berdasarkan tabel 6, dapat diketahui bahwa di antara 12 responden yang 

berusia produktif terdapat masing-masing 6 responden (50%) yang memiliki stres 

kerja yang sedang dan tinggi. Sedangkan di antara 26 responden yang memiliki 

berusia non produktif terdapat 5 responden (19,23%) yang memiliki stres kerja 

rendah, 18 responden (82,61%) yang memiliki stres kerja sedang, dan 9 responden 
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memiliki stres kerja tinggi. Hal ini menunjukkan usia pekerja wanita berhubungan 

dengan stres kerja. 

Tabel 5 

Usia * Stres Kerja Crosstabulation 

  

Stres Kerja 
Total 

Rendah Sedang Tinggi 

Usia Usia 

Produktif 
Jumlah 0 6 6 12 

%Usia 0 50,00 50,00 100,00 

%Total 0 15,79 15,79 31,58 

Usia Non 

Produktif 
Jumlah 5 18 3 26 

%Usia 19,23 69,23 11,54 100,00 

%Total 13,16 47,37 7,89 68,42 

Total Jumlah 5 24 9 38 

%Usia 13,16 63,16 23,68 100,00 

%Total 13,16 63,16 23,68 100,00 

Sumber: data primer yang diolah, 2013 

Berdasarkan uji tabulasi silang, responden yang memiliki WIF tinggi 

merupakan responden yang berusia produktif dan mempunyai tiga orang anak. 

Sedangkan responden yang memiliki stres kerja tinggi merupakan responden yang 

berusia produktif dan  telah bekerja 6 – 10 tahun. 

 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

Pengujian dalam penelitian ini menggunakan analisis Regresi Berganda. 

Tapi sebelumnya kuesioner hasil jawaban responden yang menjadi sumber data 

diuji validitas dan realibilitas dengan menggunakan program SPSS 16.0. Regresi 

berganda pertama dilakukan atas seluruh sampel penelitian dari 38 kuesioner yang 

kembali yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, untuk menguji hipotesis 

pertama pengaruh variabel-variabel WIF dan FIW terhadap stres kerja. Regresi 

berganda ke dua dilakukan atas seluruh data yang valid dan reliabel, sebelum 

menguji hipotesis ke dua pengaruh variabel-variabel WIF dan FIW terhadap 

keinginan berpindah. 
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Uji validitas dengan menggunakan Confirmatory Factor Analysis program 

SPSS 16.0, menunjukkan variabel-variabel yang valid adalah wif2, wif3, wif4, 

wif6, fiw1, fiw2, fiw6, kb2, kb3, sk2, sk6, sk7, sk8, sk9, sk10, sk 12, sk13, dan 

sk14 dengan hasil KMO 0,608 dan sig 0,000 Jadi sampel variabel-variabel yang 

diolah telah memenuhi standar uji validitas, karena masing-masing data variabel 

telah berkelompok, dan telah mempunyai nilai KMO 0,608 di atas nilai 0,6. 

Uji reliabilitas dilakukan dengan empat tahap satu persatu untuk setiap 

kelompok variabel. Ke empat variabel tersebut telah memenuhi standar reliabilitas 

yaitu wif2, wif3, fiw1, fiw2, kb2, kb3, sk7, sk8, sk10, sk12, dan sk14 dengan nilai 

Cronbach Alpha di atas 0,7. 

 

Analisa Uji Hipotesis Pertama 

Pengujian secara Parsial terhadap Stres Kerja 

Dari tabel 12 pada lampiran menunjukkan bahwa variabel independen WIF 

mempengaruhi SK (stres kerja) secara tidak signifikan pada =0,10, dengan 

tingkat signifikansi 0,191 lebih besar dari taraf signifikansi 10%.  Dengan 

demikian secara parsial, hipotesis H1a ditolak dan hipotesis H10a diterima. Hasil ini 

menunjukkan bahwa variabel WIF secara parsial tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap SK. 

Dari tabel 12 menunjukkan bahwa variabel independen FIW mempengaruhi 

SK (stres kerja) secara tidak signifikan dengan tingkat signifikansi 0,528 lebih 

besar dari taraf signifikan =10%. Dengan demikian secara parsial, hipotesis H1b 

ditolak dan hipotesis H10b diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel FIW 

secara parsial berpengaruh secara tidak signifikan terhadap stres kerja (SK) atau 

dengan kata lain FIW tidak berpengaruh terhadap stres kerja. 

Menurut pandangan peneliti hal ini terjadi karena kebanyakan pekerja 

wanita yang menjadi responden telah menikah dan mempunyai anak di atas masa 
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balita. Karyawan dengan anak yang sudah dewasa cenderung bisa memfokuskan 

perhatiannya pada pekerjaan tanpa melepaskan tanggung jawab di keluarga 

sehingga mengurangi dampak stres kerja. Oleh karena itu, baik WIF  maupun 

FIW tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap stres kerja. 

 

Analisa Uji Hipotesis Kedua 

Pengujian secara Parsial terhadap Keinginan Berpindah 

Dari tabel 14 pada lampiran menunjukkan bahwa variabel independen WIF 

mempengaruhi keinginan berpindah secara tidak signifikan pada =0,10, dengan 

tingkat signifikansi 0,196 lebih besar dari taraf signifikansi 10%. Dengan 

demikian secara parsial, hipotesis H2a ditolak dan hipotesis H20a diterima. Hasil ini 

menunjukkan bahwa variabel WIF secara parsial berpengaruh secara tidak 

signifikan terhadap keinginan berpindah (KB) atau dengan kata lain WIF tidak 

berpengaruh terhadap KB. 

Selanjutnya ditunjukkan variabel independen FIW mempengaruhi keinginan 

berpindah  secara tidak signifikan pada =10%, dengan tingkat signifikansi 0,463. 

Dengan demikian secara parsial, hipotesis H2b ditolak dan hipotesis H20b diterima. 

Hasil ini menunjukkan bahwa variabel FIW secara parsial berpengaruh secara 

tidak signifikan terhadap keinginan berpindah (KB) atau dengan kata lain FIW 

tidak berpengaruh terhadap KB. 

Hasil penelitian ini mengkonfirmasi penelitian Agustina (2008) yang tidak 

menemukan hubungan antara konflik pekerjaan-keluarga dan keinginan 

berpindah. Selain itu menurut pandangan peneliti hal ini terjadi karena resiko 

sehubungan dengan pencarian pekerjaan baru (Padgett et al, 2005). Tidak ada 

jaminan jika pekerjaan baru menawarkan gaji lebih tinggi, jam kerja yang 

fleksibel, dan tuntutan-tuntutan pekerjaan yang lebih rendah. Lingkungan kerja 

yang kondusif serta rekan kerja yang mendukung menjadi alasan pekerja wanita 

tetap bekerja di perusahaan. 
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Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pekerja wanita yang bekerja di bidang akuntansi di Salatiga 

tidak mengalami stres kerja maupun turnover intention yang disebabkan oleh 

konflik pekerjaan-keluarga. 

Tidak ditemukannya pengaruh konflik pekerjaan-keluarga terhadap stres 

kerja dikarenakan yang menjadi responden pada penelitian ini tergolong pekerja 

wanita yang mempunyai anak yang sudah dewasa. Sehingga pekerja wanita bisa 

melakukan pekerjaannya tanpa mendapatkan gangguan dari keluarga. Meskipun 

mengalami stres kerja, pekerja wanita telah mempunyai cukup pengalaman untuk 

mengatasinya sehingga tidak mengganggu pekerjaan dan keluarga. Oleh karena 

itu hipotesis 1 (H1) ditolak, baik WIF maupun FIW tidak mempunyai pengaruh 

terhadap stres kerja. 

Pengujian terhadap hipotesis 2 (H2) juga ditolak. Hal ini disebabkan karena 

tidak adanya jaminan pekerjaan yang lebih baik. Loyalitas pekerja wanita 

terhadap bidang pekerjaannya, lingkungan kerja yang kondusif serta dukungan 

rekan kerja juga menjadi alasan untuk tetap bekerja di perusahaan sehingga 

kemungkinan keluar dan mencari pekerjaan baru menjadi kecil. Dengan kata lain, 

konflik pekerjaan-keluarga pekerja wanita di Salatiga tidak berpengaruh terhadap 

keinginan berpindah. 

 

Keterbatasan 

Kebanyakan responden bekerja dengan waktu kerja yang panjang dan 

melelahkan sehingga ada kemungkinan responden tidak menjawab pertanyaan 

kuesioner dengan benar sesuai dengan arahan peneliti. Jam kerja yang sibuk juga 
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membuat responden menolak mengisi kuesioner meskipun peneliti telah 

memberikan waktu yang panjang kepada responden. Sehingga kuesioner hanya 

sedikit yang kembali. Oleh karena itu, hasil penelitian ini kurang bisa menjelaskan 

pengaruh konflik pekerjaan-keluarga terhadap stres kerja dan keinginan berpindah 

pada pekerja wanita di Salatiga sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu dasar 

utama penelitian ini menggunakan beberapa penelitian sebelumnya yang 

dilakukan di luar negeri sehingga perbedaan kondisi ekonomi dan budaya tidak 

dapat dikontrol dalam model. 

 

Saran 

Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk membandingkan tingkat stres 

kerja pekerja wanita di bidang akuntansi di kota-kota yang memiliki keadaan 

perekonomian yang sejenis. Selain itu, disarankan juga bagi peneliti selanjutnya 

untuk meneliti stres kerja pekerja wanita dalam konteks budaya dan tipe 

kepribadian. 

 

Daftar Pustaka 

Abelson, M.A. 1993. “Turnover Cultures”. Research in Personnel and 

Human Resource Management Vol. 11 : 339-376. 

Agustina, Lidya.2008. “Pengaruh Work-Family Conflict Terhadap Job 

Satisfication dan Turnover Intention pada Profesi Akuntan Publik”. Jurnal Ilmiah 

Akuntansi Vol. 7 No. 2 November : 100-116. 

Ansari, Sadia Aziz.2011. “Gender Difference: Work and Family Conflicts 

and Family –Work Conflicts”. Pakistan Business Review July : 315-331. Paper 

was presented at the first Business Psychology Seminar held by the Department of 

Business Psychology IoBM in November, 2010. 

Blackman, Anna dan Murphy, Laurie.2012. “Work and Family: Factors that 

Influence Perceptions of Stress, Health and Wellbeing”. Paper was presented at 

the Institute of Work Psychology International Conference, University of 

Sheffield: UK. 



19 

 

Carlson, et al. J.2000. “Construction and Initial Validation of a 

Multidimensional Measure of Work–Family Conflict”. Journal of Vocational 

Behavior Vol. 56 : 249–276. 

Collins, K. M., and Killough, L. N.1992. “An Empirical Examination of 

Stress in Public Accounting”. Accounting, Organizations, and Society Vol. 17 : 

535-547. 

Dambrin, Claire dan Lambert, Caroline.2008. “Mothering or Auditing? The 

Case of Two Big Four in France”. Accounting, Auditing & Accountability Journal 

Vol. 21 No. 4 :  474-506. 

Evitha et al.2008. “Hubungan Antara Stres Kerja, Ketidakpuasan Kerja dan 

Intensi Turnover pada Karyawan Perusahaan Garmen”. Fakultas Psikologi dan 

Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 

Greenhaus, J. H., and Beutell, N. J.1985. ”Sources of Conflict Between 

Work and Family Roles”. Academy of Management Review Vol. 10 No. 1 

January : 76-88. 

Good, et al.1988. “Antecedents of Turnover Intentions Among Retail 

Management”. Journal of Retailing Vol. 64 : 295-314. 

Hair, J. F. Jr., et al.1998. “Multivariate Data Analysis. Fifth Edition. New 

Jersey: Prentice Hall.Inc. 

Hastjarja, Dwi.2004. “Stres di Tempat Kerja: Perbandingan antara Gender 

dengan Pekerjaannya”. Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 4 No. 1 : 31 – 40 

Judge, et al.1994. “Job and Life Attitudes of Male Executives”. Journal of 

Applied Psychology Vol. 79 No. 5 : 762-782. 

Kaye, Hellen and Gray,  David.2007. “The Stress of Balancing Work and 

Family: The Impact on Parent and Child Health and The Need for Workplace 

Flexibility”. New America Foundation October. 

Kahn, et al.1964. “Organizational Stress: Studies in Role Conflict and 

Ambiguity. Newyork: John Wiley. 

Law, Philip.2010. “Examination of The Actual Turnover Decisions of 

Female Auditors in Public Accounting”. Managerial Auditing Journal Vol. 25 No. 

5 : 484-502. 

Lu, et al.2008. “Work/Family Demands, Work Flexibility, Work/Family 

Conflict, and Their Consequences at Work: A National Probability Sample in 

Taiwan”. International Journal of Stress Management Vol. 15 No. 1 : 1-21. 

Manurung, Mona Tiorina dan Ratnawati, Intan.2012. “Analisis Pengaruh 

Stres Kerja dan Kepuasan Kerja terhadap Turnover Intention Karyawan (Studi 

pada STIKES Widya Husada Semarang)”. Diponegoro Journal of Management 

Vol. 1 No. 2 : 145-157. 



20 

 

Netemeyer, Richard G., and Boles, James S.1996. “Development and 

Validation of Work-Family Conflict and Family-Work Conflict Scales”. Journal 

of Applied Psychology Vol. 81 No. 4 : 400-410. 

Padget, et al.2005. “The Relationship between Pre-Employment 

Expectations, Experiences, and the Length of Stay in Public Accounting". 

Scholarship and Professional Work - Business. Paper 72. 

Pasewark, W.R. and Viator, R.E. 2006. “Sources of Work-Family Conflict 

in the Accounting Profession”. Behavioral Research in Accounting Vol. 18 No. 1 

: 147-166. 

Robbins, Stephen P.1996. “Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, 

Aplikasi”. Edisi ke-7 hal. 224 Jakarta: Prehalindo. 

Sekaran, U.2000. “Research Methods for Business”. Second edition. New 

York: John Willey and Sons. 

Selye, H.1974. “Stress Without Distress”. Philadelphia, PA: J.B. Lippincott 

Co. 

Suhanto, Edi.2009. “Pengaruh Stres Kerja dan Iklim Organisasi terhadap 

Turnover Intention dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening (Studi di 

Bank Internasional Indonesia)”. Tesis Program Studi Magister Manajemen 

Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang. 

Viator, Ralph E.2001. “The Association of Formal and Informal Public 

Accounting Mentoring with Role Stress and Related Job Outcomes”. Accounting, 

Organizations and Society Vol. 26 : 73-93. 



21 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

Nama : Idelia Kalendesang 

NIM : 232008239 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 5 Desember 1990 

Alamat Asal : Jln. Mangkubumi Lrg. Bunga No. 12 RT/RW. 

46/10, 3 Ilir Palembang 

Judul Skripsi : PENGARUH KONFLIK PEKERJAAN-

KELUARGA TERHADAP STRES KERJA 

DAN KEINGINAN BERPINDAH PADA 

PEKERJA WANITA DI SALATIGA 

Email : idlya@ymail.com 

 

Pendidikan Formal 

1996-2002 SD Methodist 2 Palembang 

2002-2005 SMP Methodist 2 Palembang 

2005-2008 SMK Negeri 1 Palembang 

 

Pengalaman Organisasi 

2011 Panitia Workshop dan Pekan Ilmiah Mahasiswa 2011 “Membuat Karya 

Ilmiah yang Baik dan Benar” 

2011 Panitia Pekan Ilmiah Mahasiswa 2011 “Teaching and Learning Based on 

Research” 

 

mailto:idlya@ymail.com



