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ABSTRAK 

 

Tenaga pendidik (dosen) sebagai sumber daya manusia di lembaga 

pendidikan tinggi, memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan 

pendidikan dan sebagai penggerak utama dalam pencapaian visi dan misi sebuah 

lembaga. Oleh karena itu, pimpinan dalam lembaga pendidikan tinggi tersebut 

harus mampu menciptakan kepuasan kerja bagi tenaga pendidik. Banyak faktor 

yang diduga mempengaruhi kepuasan kerja tenaga pendidik diantaranya adalah 

work life balance dan stress kerja. 

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh work-life balance dan stress kerja 

terhadap kepuasan kerja pada tenaga pendidik baik secara simultan maupun 

parsial. Dengan populasi sebanyak 79 tenaga pendidik baik yang masih berstatus 

Calon Pegawai Negeri Sipil maupun yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil di 

FE UNJ, diperoleh sampel sebanyak 65 orang tenaga pendidik berdasarkan teknik 

simple random sampling. 

Berdasarkan perolehan data primer yang dikumpulkan melalui kuisioner 

dengan skala Likert, selanjutnya data diolah dengan menggunakan analisis regresi 

berganda. Hasil pengujian secara parsial dengan menggunakan uji t, menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh posistif antara work-life balance terhadap kepuasan 

kerja. Sedangkan pengujian parsial antara stress kerja dan kepuasan kerja 

menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan. 

Pengujian model regresi dengan menggunakan uji F membuktikan bahwa 

variabel work-life balance dan stress kerja memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan kerja pada tenaga pendidik (dosen) di Fakulras Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. 

Kata kunci: work-life balance, tenaga pendidik, stress kerja, kepuasan kerja. 



iv 
 

KATA PENGANTAR 

 

Teriring ucapan syukur kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya 

sehingga penelitian dengan judul “Pengaruh Work-Life Balance Dan Stress 

Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Pada Tenaga Pendidik (Dosen) Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta” ini dapat disusun dengan baik. Dalam 

kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Dr. Dedi Purwana E.S. M.Bus selaku Dekan Fakultas Ekonomi UNJ yang 

telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menjalankan salah 

satu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan UNJ. 

2. Setyo Ferry Wibowo SE., MSi., selaku Pembantu Dekan I yang telah 

meluangkan waktu dalam memfasilitasi kegiatan seminar usulan penelitian 

hingga proses seleksi proposal dan penyusunan laporan. 

3. Ari Saptono, SE, MPd. selaku Pembantu Dekan II yang telah menyediakan 

dana penelitian untuk menjamin terlaksananya kegiatan penelitian ini. 

4. Dr. Siti Nurjanah, SE. MPd dan Dr. I Ketut Sudiarditha selaku reviewer 

yang telah memberikan masukan demi penyempurnaan laporan penelitian. 

 

Dan kami menyadari laporan penelitian ini masih banyak kekurangan dan 

masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, saran dan kritik yang membangun dari 

pembaca, akan sangat kami harapkan untuk mengembangkan penelitian lebih 

lanjut di masa yang akan datang. 

Kami berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat pengembangan 

ilmu bagi para pembaca baik yang ada di lingkungan FE UNJ maupun di luar FE 

UNJ. 

 

Jakarta, November 2015 

Pelaksana 

 

Widya Parimita, SE., MPA 

 



v 
 

DAFTAR ISI 
 

LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................................ ii 

ABSTRAK ......................................................................................................................... iii 

KATA PENGANTAR ........................................................................................................iv 

DAFTAR ISI ....................................................................................................................... v 

DAFTAR TABEL .............................................................................................................. vii 

BAB I. PENDAHULUAN .................................................................................................. 1 

A. Latar Belakang Masalah .............................................................................................. 1 

B. Perumusan Masalah ................................................................................................... 9 

C. Tujuan Penelitian ...................................................................................................... 10 

D. Manfaat Penelitian ................................................................................................... 11 

BAB II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS ............. 12 

A. Kajian Pustaka ........................................................................................................... 12 

B. Penelitian Terdahulu ................................................................................................. 51 

C. Kerangka Pemikiran .................................................................................................. 58 

D. Hipotesis ................................................................................................................... 61 

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN ........................................................................ 63 

A. Objek Dan Ruang Lingkup Penelitian ........................................................................ 63 

1. Tempat Penelitian ................................................................................................. 63 

2. Waktu Penelitian ................................................................................................... 63 

3. Objek Penelitian .................................................................................................... 63 

4. Batasan Penelitian ................................................................................................. 63 

B. Metode Penelitian .................................................................................................... 64 

C. Operasional Variabel Penelitian ............................................................................... 65 

1. Variabel Penelitian ................................................................................................ 65 

2. Skala Penelitian ..................................................................................................... 66 

D. Populasi Dan Teknik Pengambilan Sampel ............................................................... 67 

1. Populasi ................................................................................................................. 67 

2. Teknik Pengambilan Sampel ................................................................................ 67 



vi 
 

E. Teknik Pengumpulan Data ........................................................................................ 68 

1. Data Primer ........................................................................................................... 68 

2. Data Sekunder ....................................................................................................... 69 

F. Metode Analisis ......................................................................................................... 70 

1. Uji Instrumen ........................................................................................................ 70 

2. Uji Asumsi Klasik ................................................................................................. 71 

3. Analisis Regresi .................................................................................................... 74 

BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN ................................................................... 79 

A. Deskripsi Data ........................................................................................................... 79 

1. Work Life Balance ................................................................................................. 80 

2. Stress Kerja ........................................................................................................... 80 

3. Kepuasan Kerja ..................................................................................................... 81 

B. Uji Validitas Dan Reliabilitas Instrumen .................................................................... 82 

1.  Validitas Instrument Work -Life Balance ............................................................. 83 

2. Validitas Instrumen Stress Kerja ........................................................................... 89 

3. Validitas Instrumen Kepuasan Kerja .................................................................... 92 

C. Uji Normalitas ........................................................................................................... 96 

D. Uji Linearitas ............................................................................................................. 98 

E. Uji Multikolinearitas (Multicollinearity) .................................................................. 100 

F. Uji Heteroskedastisitas (Heteroscedasticity) ........................................................... 101 

G. Analisis Regresi Berganda ....................................................................................... 102 

1. Uji Simultan (Uji F) ........................................................................................ 102 

2. Uji Parsial (Uji T) ........................................................................................... 104 

3. Koefisien Determinasi..................................................................................... 105 

H. Pembahasan ........................................................................................................... 106 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN ......................................................................... 112 

A. Kesimpulan ............................................................................................................. 112 

B. Saran ....................................................................................................................... 113 

 

 



vii 
 

 

DAFTAR TABEL 
Tabel 1. Matriks Penelitian Terdahulu .............................................................................. 57 

Tabel 2. Operasional Variabel .......................................................................................... 65 

Tabel 3. Skala Likert ......................................................................................................... 67 

Tabel 4. Kategori Tingkatan Work Life Balance .............................................................. 80 

Tabel 5. Kategori Tingkatan Stress Kerja ......................................................................... 81 

Tabel 6. Kategori Tingkatan Kepuasan Kerja ................................................................... 82 

Tabel 7. Statistik Deskriptif .............................................................................................. 79 

Tabel 8. Uji Validitas Instrumen Work Life Balance ................................................... 83 

Tabel 9. Kisi-Kisi Instrumen Variabel Work Life Balance ............................................... 84 

Tabel 10. Uji Validitas Instrumen Stress Kerja ........................................................... 90 

Tabel 11. Kisi-Kisi Instrumen untuk Variabel Stress Kerja ............................................. 91 

Tabel 12. Uji Validitas Instrumen Kepuasan Kerja .......................................................... 93 

Tabel 13. Kisi – Kisi Instrumen untuk Variabel Kepuasan Kerja ..................................... 94 

Tabel 14. Uji Normalitas Data .......................................................................................... 97 

Tabel 15. Uji Linearitas Regresi antara Work Life Balance dengan Kepuasan Kerja....... 99 

Tabel 16. Uji Linearitas Regresi antara Stress Kerja dengan Kepuasan Kerja ................. 99 

Tabel 17. Uji Multikolinieritas........................................................................................ 100 

Tabel 18. Uji Heteroskedastisitas.................................................................................... 101 

Tabel 19. Persamaan Regresi Berganda .......................................................................... 103 

Tabel 20. Uji F ................................................................................................................ 104 

Tabel 21. Koefisen Determinasi...................................................................................... 105 

 



viii 
 

 



1 
 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perguruan tinggi merupakan jenjang teratas dalam hirarki 

pendidikan formal. Perguruan tinggi juga merupakan sarana untuk 

menciptakan kemajuan peradaban sebuah bangsa, untuk itulah mengapa 

perguruan tinggi sangat diharapkan dalam mencetak manusia-manusia 

yang memiliki tingkat intelektual yang tinggi. Untuk mewujudkan harapan 

tersebut, tidak lepas dari peran seorang tenaga pendidik (dosen), tanpa 

adanya tenaga pendidik (dosen) kegiatan pembelajaran dibangku 

perkuliahan akan sulit dilakukan. 

 Tenaga pendidik (dosen) merupakan sumber daya manusia yang 

diharapkan memiliki keunggulan kompetitif dalam menjalankan 

profesinya dan mampu memberikan segenap ilmu pengetahuan yang 

dimiliki sebagai bekal bagi mahasiswa yang dibimbingnya serta mampu 

memberikan pengaruh positif bagi lingkungan civitas akademika.  

Untuk dapat mencapai keunggulan kompetitif dalam pendidikan 

dibangku perkuliahan, perguruan tinggi perlu menjalankan aspek-aspek 

penting dalam setiap kegiatan perkuliahan. Salah satu aspek terpenting 

adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Sumber 

daya manusia dalam perguruan tinggi adalah tenaga pendidik (dosen), 
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karena tenaga pendidik (dosen) memegang peranan yang sangat dominan 

dalam menjalankan aktivitas pembelajaran di perguruan tinggi. 

Tanggung jawab yang dipikul oleh tenaga pendidik (dosen) sebagai 

bagian dari perguruan tinggi, tercermin dari  Tri Dharma perguruan tinggi 

yang mencakup tiga hal, yakni: (1) pendidikan; (2) penelitian; dan (3) 

pengabdian masyarakat. Ketiga hal ini saling berkaitan dengan tugas dan 

tanggung jawab seorang dosen sebagai tenaga pendidik pada tingkat 

perguruan tinggi  yang  nantinya diharapkan mampu mengemban segala 

tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh perguruan tinggi dalam 

proses pembelajaran dibangku perkuliahan.  

Terkait dengan tenaga pendidik (dosen) sebagai sumber daya 

manusia dalam lembaga pendidikan ditingkat perguruan tinggi, peran 

seorang tenaga pendidik tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Sumber 

daya manusia merupakan aset penting didalam 

perusahaan/lembaga/institusi/organisasi yaitu sebagai penggerak utama 

dalam pencapaian visi dan misi. Berhasil atau tidaknya suatu lembaga 

pendidikan tinggi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya 

sangat tergantung pada kemampuan sumber daya manusianya. Tujuan 

lembaga pendidikan tinggi akan terwujud apabila ditunjang oleh tenaga 

pendidik yang berkualitas. Sumber daya manusia (dosen) yang berkualitas 

diharapkan mampu merespon dengan cepat dan mampu menghadapi 

perubahan pada dunia pendidikan. 
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Tenaga pendidik (dosen) merupakan sumber daya manusia dalam 

lembaga pendidikan. Dalam rangka mengembangkan sumber daya 

manusia tersebut maka perlu meningkatkan kinerja sumber daya manusia 

yang dimiliki. Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja tenaga pendidik 

(dosen) sebagai sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan adalah 

dengan memperhatikan kepuasan kerja tenaga pendidik. Hal ini 

dikarenakan kepuasan kerja merupakan salah satu unsur penting yang ada 

pada setiap bidang pekerjaan dan memberi dampak langsung terhadap 

kinerja tenaga pendidik (dosen). 

       Kinerja merupakan suatu potensi yang harus dimiliki oleh setiap 

tenaga pendidik (dosen) untuk melaksanakan setiap tugas dan tanggung 

jawab yang diberikan. Dalam aktivitas kerjanya setiap tenaga pendidik 

mengharapkan pekerjaan yang dilakukan mampu memenuhi kebutuhannya 

dan apabila terpenuhi akan menimbulkan perasaan puas. 

       Kepuasan kerja merupakan suatu sikap dan perasaan positif atas 

pekerjaan. Kepuasan kerja bukanlah kata yang mudah untuk dipenuhi 

karena terdapat banyak faktor didalamnya yang mempengaruhi. Semakin 

banyak aspek-aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan dan 

harapan karyawan, semakin tinggi kepuasan kerja yang dirasakan. Setiap 

individu memiliki perasaan dan tingkat kepuasan yang berbeda-beda 

karena pada dasarnya kepuasan atau ketidakpuasan seseorang dengan 

pekerjaannya adalah bersifat subjektif. Karena sifatnya yang subjektif 
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tersebut, perusahaan/lembaga/institusi/organisasi menjadi sulit untuk dapat 

membuat karyawannya memiliki perasaan puas terhadap pekerjaannya.  

       Sebagian besar karyawan mulai merasakan ada hal lain yang harus 

diperhatikan dalam pencapaian kepuasan dalam bekerja. Hal yang 

dimaksud berkaitan dengan kehidupan pribadi yang dijalankan dalam 

keseharian. Seperti hasil penelitian Huffman, dkk., dalam Posig dan 

Kickul (2004) yang menemukan 70% pekerja mengaku tidak puas 

terhadap pekerjaannya karena adanya konflik keseimbangan antara karir 

dan keluarganya. Karyawan dituntut untuk dapat bekerja dengan baik 

namun mereka juga memiliki kehidupan di luar pekerjaan yang harus 

diperhatikan seperti keluarga, komunitas sosial, studi, dan komitmen 

lainnya. Banyak karyawan yang mengalami persoalan tentang bagaimana 

pengaturan keseimbangan antara kehidupan dan pekerjaan (work-life 

balance) seperti pekerjaan dan keluarga, pekerjaan dan pemenuhan 

kebutuhan pribadi, pekerjaan dan kehidupan sosial. Akibat tidak 

seimbangnya antara kerja dan keluarga akan menyebabkan fokus kerja 

yang menurun yang berakibat turunnya kepuasan kerja.  

       Karyawan semakin menyadari bahwa pekerjaan telah 

mengesampingkan kehidupan pribadi mereka, dan mereka tidak bahagia 

karenanya. Sebuah survei menyatakan bahwa karyawan menginginkan 

pekerjaan yang memberi mereka fleksibelitas jadwal kerja sehingga 

mereka bisa mengatur konflik kehidupan-pekerjaan dengan lebih baik. 

Saat ini permintaan work-life balance telah melampaui keamanan kerja 
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sebagai prioritas karyawan, ini artinya work-life balance merupakan tujuan 

karir yang utama. Work-life balance merupakan salah satu faktor individu 

yang mempengaruhi kepuasan kerja bagaimana seseorang dapat 

menyeimbangkan waktu bagi kehidupan pribadinya dan untuk urusan 

pekerjaan.  

       Perusahaan yang tidak mendukung karyawan untuk meraih work-life 

balance akan semakin kesulitan menarik dan mempertahankan karyawan 

yang kompeten. Perusahaan yang baik harus memastikan karyawan tidak 

bekerja terlalu keras sehingga mengganggu kehidupan di luar pekerjaan 

atau meningkatnya masalah kesehatan dan stres kerja yang dapat 

berdampak pada menurunnya moral karyawan, rendahnya produktivitas 

dan berkurangnya kepuasan kerja. Dapat diduga bahwa antara work-life 

balance dan kepuasan kerja memiliki hubungan yang positif. 

       Hal tersebut didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Scholarios & 

Marks dalam Malik et al., (2010) yaitu ketika karyawan diberikan kontrol 

untuk mengelola potensial konflik yang muncul antara tuntutan pekerjaan 

dan tuntutan di luar pekerjaan, hal ini dapat meningkatkan kepuasan kerja. 

Hal ini juga diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Kanwar et al., 

(2009) menjelaskan bahwa work-life balance berpengaruh positif terhadap 

kepuasan kerja. Dengan demikian semakin tinggi work-life balance, 

semakin tinggi pula kepuasan kerja karyawan. Diikuti dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Nahid Darakhshan dan Jamid UI Islam (2013), 
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menemukan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara work-

life balance dengan kepuasan kerja. 

       Faktor lain yang menyebabkan tingkat kepuasan kerja karyawan 

rendah adalah stres kerja. Banyak hal yang dapat menjadi sumber stres 

baik yang berasal dari luar pekerjaan seperti permasalahan keluarga 

maupun dari pekerjaan itu sendiri seperti tuntutan pekerjaan yang tinggi. 

Tuntutan pekerjaan yang tinggi membuat karyawan kehilangan waktu 

istirahat dan bersantai. Tuntutan pekerjaan berhubungan dengan tekanan 

yang berasal dari beban kerja yang berlebih dan waktu, seperti pekerjaan 

yang harus diselesaikan terburu-buru dan deadline. Hal ini dapat 

menimbulkan stres dan depresi sehingga pada akhirnya akan berdampak 

buruk bagi pekerjaan itu sendiri serta menghambat perusahaan untuk 

mencapai tujuan jangka panjang. 

       Stres adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, 

proses berfikir, dan kondisi seseorang. Sedangkan kepuasan kerja adalah 

keadaan emosional yang menyenangkan dimana para karyawan 

memandang pekerjaan mereka. Senada dengan pernyataan tersebut, hasil 

penelitian Ari Styawahyuni dan Made Yuniari (2013) terdapat hubungan 

yang negatif antara stres dengan kepuasan kerja. Semakin rendah tingkat 

stres maka semakin tinggi tingkat kepuasan kerja dan sebaliknya, semakin 

tinggi tingkat stres maka semakin rendah tingkat kepuasan kerja. Hal 

tersebut diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Delon Y.N. 
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Runtu dan M.M. Nilam Widyarini (2009) yaitu terdapat hubungan yang 

negatif antara stres dengan kepuasan kerja. 

       Robbins (2008) menyatakan bahwa kepuasan kerja rendah 

menimbulkan dampak negatif seperti mangkir kerja, pindah kerja, 

produktivitas rendah, kesehatan tubuh menurun, kecelakaan kerja, 

pencurian, mogok kerja, kerja lamban dan kerusakan yang disengaja. 

Karyawan yang tingkat kepuasannya tinggi akan rendah tingkat 

kemangkirannya dan demikian sebaliknya, perusahaan-perusahaan dengan 

karyawan yang lebih terpuaskan cenderung lebih efektif dari pada 

perusahaan dengan karyawan yang tidak terpuasakan, sehingga dapat 

meningkatkan produktivitas. 

       Memperkuat hal itu Hasibuan (2001) mengemukakan bahwa 

karyawan yang memiliki kepuasan kerja dicerminkan dengan adanya 

moral kerja, kedisiplinan, serta prestasi kerja. Dampak-dampak yang 

muncul akibat ketidakpuasan kerja karyawan dapat dilihat dari tingginya 

absensi. Absen karyawan karena sakit, cuti dan alpa cenderung meningkat.  

       Setiap perusahaan pasti menginginkan perusahaannya dapat berjalan 

dengan efektif dan efisien begitu pula yang diharapkan oleh setiap 

perguruan tinggi  yang juga menginginkan para tenaga pendidiknya 

(dosen) bekerja dengan baik agar hasil yang di capai dapat optimal. Tetapi 

tidak selamanya tenaga pendidik (dosen) dapat melakukan tugasnya 

dengan baik, mungkin dikarenakan keseimbangan hidup tenaga pendidik 

(dosen) dirumah dan dikampus tidak sempurna sehingga membuat tenaga 



8 
 

pendidik (dosen) stres sehingga mengakibatkan tenaga pendidik (dosen) 

lebih gampang sakit, cuti dan akhirnya menyebabkan menurunnya kinerja 

tenaga pendidik.  

Dampaknya terhadap perguruan tinggi yaitu memberikan hasil 

yang kurang optimal. Maka dari itu diperlukan usaha dari manajemen 

untuk menggairahkan semangat kerja tenaga pendidik (dosen), diantaranya 

melalui pemberian dan pemenuhan motivasi para tenaga pendidik (dosen), 

memberikan jam kerja yang fleksibel serta menciptakan suasana kerja 

yang nyaman. 

Tenaga pendidik (dosen) sebagai sumber daya manusia di 

perguruan tinggi memiliki tuntutan agar work-life balance dapat seimbang 

dan minim stres kerja. Hal tersebut disebabkan karena tanggung jawab 

moral tenaga pendidik sebagai pendidik generasi penerus bangsa. Jika 

kinerja tenaga pendidik menurun disebabkan oleh work-life balance yang 

tidak seimbang dan meningkatnya stress kerja, maka dampaknya akan 

sangat buruk.  

Beberapa orang memilih profesi sebagai tenaga pendidik karena 

fleksibilitas waktu kerjanya, namun hal tersebut tidak berlangsung lama 

dikarenakan adanya peraturan tertentu dari pihak masing-masing fakultas 

pada setiap perguruan tinggi (universitas) yang memaksimalkan waktu 

kerja tenaga pendidik saat berada di kampus. Selain itu juga tenaga 

pendidik dituntut dengan tanggungjawab melaksanakan Tridharma 

perguruan tinggi membuat sebagian tenaga pendidik harus meninggalkan 
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keluarga demi  kepentingan organisasi. Tuntutan pekerjaan yang sangat 

beragam dan membutuhkan keterampilan yang bermacam-macam 

seringkali membuat tenaga pendidik mengalami tekanan. Apalagi 

pekerjaan tersebut memiliki batas waktu penyelesaian yang semakin 

menambah tekanan yang dirasakan tenaga pendidik. Seperti halnya 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, sebagai fakultas yang masih 

tergolong baru dan termuda diantara fakultas-fakultas lain yang ada di 

Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Fakultas Ekonomi UNJ memiliki 

harapan untuk dapat unggul dan berkompetisi secara sehat dengan fakultas 

lainnya dengan cara meningkatkan kinerja tenaga pendidik di lingkungan 

Fakultas Ekonomi. 

       Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul : Pengaruh Work-life balance 

dan Stres Kerja Terhadap Kepuasan Kerja tenaga pendidik (dosen) 

Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Jakarta. 

B. Perumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di depan, rumusan 

masalah utama dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah tingkat work-life balance, stres kerja dan kepuasan 

kerja tenaga pendidik (dosen) Fakultas Ekonomi  di Universitas 

Negeri Jakarta? 
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2. Apakah ada pengaruh antara work-life balance terhadap kepuasan 

kerja tenaga pendidik (dosen) Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri 

Jakarta? 

3. Apakah ada pengaruh antara stres kerja terhadap kepuasan kerja 

tenaga pendidik (dosen) Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri 

Jakarta? 

4. Apakah ada pengaruh antara work-life balance dan stres kerja 

terhadap kepuasan kerja tenaga pendidik (dosen) Fakultas Ekonomi di 

Universitas Negeri Jakarta? 

5. Seberapa besar kontribusi work-life balance dan stres kerja terhadap 

kepuasan kerja tenaga pendidik (dosen) Fakultas Ekonomi di 

Universitas Negeri Jakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran tingkat work-life balance, 

stres kerja dan kepuasan kerja tenaga pendidik (dosen) Fakultas 

Ekonomi di Universitas Negeri Jakarta. 

2. Untuk mengetahui pengaruh antara work-life balance terhadap 

kepuasan kerja tenaga pendidik (dosen) Fakultas Ekonomi di 

Universitas Negeri Jakarta. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh antara stres kerja terhadap kepuasan kerja 

tenaga pendidik (dosen) Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri 

Jakarta. 

4. Untuk mengetahui pengaruh antara work-life balance dan stres kerja 

terhadap kepuasan kerja tenaga pendidik (dosen) Fakultas Ekonomi di 

Universitas Negeri Jakarta. 

5. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi work-life balance dan 

stres kerja terhadap kepuasan kerja tenaga pendidik (dosen) Fakultas 

Ekonomi di Universitas Negeri Jakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu 

sebagai berikut: 

1. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

lembaga pendidikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan 

sumber daya manusia melalui kebijakan yang dapat mendukung 

terciptanya work-life balance dan meminimalisasikan tingkat stres 

kerja sehingga tercapai kepuasan kerja. 

2. Secara teoritis, penelitian yang berhubungan dengan work-life balance 

masih sangat jarang di Indonesia sehingga peneliti harus mencari 

sumber-sumber dari berbagai sumber. Dengan adanya penelitian ini 

diharapkan dapat menambah referensi bukti empiris dari penelitian 

serupa sehingga dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi penelitian 

sejenis yang akan dilakukan di masa yang akan datang. 
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BAB II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN 

HIPOTESIS 

 

A. Kajian Pustaka 

1. Kepuasan Kerja 

1.1 Pengertian  

       Dalam dunia kerja kepuasan kerja merupakan hal yang sangat 

penting bagi setiap karyawan. Karyawan merupakan ujung tombak 

bagi keberhasilan suatu perusahaan dan kepuasan kerja merupakan 

salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pertumbuhan dan 

perkembangan suatu perusahaan. Karyawan yang menyukai 

pekerjaannya adalah salah satu wujud nyata kepuasan kerja. 

Melihat kondisi ini, maka tingkat kepuasan kerja karyawan mutlak 

perlu diperhatikan agar lebih tanggap terhadap pekerjaannya. 

       Seorang karyawan yang merasa puas dalam pekerjaannya akan 

membawa dampak yang positif dalam banyak hal, salah satunya 

adalah menurunnya keinginan untuk meninggalkan perusahaan. 

Robbins (2003) mendefinisikan “kepuasan kerja sebagai sikap 

umum individu terhadap pekerjaannya”. Menurut Wibowo (2007) 

“kepuasan kerja mencerminkan sikap dan bukan perilaku”.  

Definisi lain dikemukakan oleh Church (1995) yang menyatakan 

kepuasan kerja merupakan hasil dari berbagai macam 

sikap (attitude) yang dimiliki oleh karyawan. Dalam hal 

ini dimaksud dengan sikap tersebut adalah hal-hal yang 

berhubungan dengan pekerjaan beserta faktor-faktor yang 

spesifik. 
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Dari ketiga pendapat ahli diatas dapat disimpulkan 

kepuasan kerja merupakan sikap karyawan terhadap 

pekerjaannya. 

Sama halnya dengan yang dikemukakan oleh menurut Amstrong 

dalam Aziri (2011) 

kepuasan kerja berkaitan dengan sikap dan perasaan 

seseorang terhadap pekerjaannya. Menurutnya, sikap 

positif dan senang akan pekerjaan mengindikasi adanya 

kepuasan kerja. Sebaliknya sikap negatif dan tidak senang 

akan pekerjaan mengindikasikan ketidakpuasan kerja. 

 

Senada dengan hal itu Spector (1997) menyatakan bahwa  

kepuasan kerja didefinisikan sebagai sikap yang 

menggambarkan bagaimana perasaan seseorang terhadap 

pekerjaannya secara keseluruhan maupun terhadap 

berbagai aspek dari pekerjaannya. Hal ini menyangkut 

seberapa jauh seseorang menyukai (like) dan tidak 

menyukai (dislike) pekerjaannya. Dengan demikian 

kepuasan kerja lebih mudah dipahami sebagai tingkat di 

mana seseorang menyukai pekerjaannya. 

 

 Dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat dikatakan 

bahwa kepuasan kerja merupakan suatu sikap umum seseorang 

terhadap pekerjaannya yang dapat diungkapkan dengan sikap 

positif yaitu menyukai pekerjaannya, maupun sikap negatif yaitu 

tidak menyukai pekerjaannya. 

 Pendapat lain yang menyatakan tentang kepuasan kerja 

diungkapkan oleh Luthans (2006) yang menganggap “kepuasan 

kerja adalah suatu keadaan emosi seseorang yang positif maupun 

menyenangkan yang dihasilkan dari penilaian suatu pekerjaan 
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atau pengalaman kerja”. Saat seseorang menganggap pekerjaan 

yang dijalaninya menyenangkan atau respon yang diberikan 

berupa respon positif, maka hal itulah yang disebut kepuasan 

kerja. 

Definisi yang hampir sama diungkapkan oleh Hasibuan (2006), 

yang menyatakan bahwa 

kepuasan kerja sebagai sikap emosional yang 

menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini 

dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan dan prestasi 

kerja. Kepuasan dinikmati dalam pekerjaan, luar 

pekerjaan, dan kombinsi keduanya. Kepuasan kerja 

karyawan harus diciptakan sebaik mungkin supaya moral 

kerja, dedikasi, kecintaan, dan kedisiplinan karyawan 

meningkat. Hal ini berarti ketika kepuasan kerja karyawan 

terwujud akan menciptakan sebuah kondisi dimana 

karyawan menikmati pekerjaannya dan menjadi disiplin.  

 

           Sedangkan menurut Sutrisno (2009) terdapat dua pengertian 

tentang kepuasan kerja, yaitu sebagai berikut :  

1. Reaksi emosional 

2. Sikap karyawan 

  Kepuasan kerja dapat dipandang sebagai suatu reaksi 

emosional yang kompleks. Reaksi emosional ini merupakan 

akibat dari dorongan, keinginan, tuntutan, dan harapan-harapan 

karyawan terhadap pekerjaan yang dihubungkan dengan realita-

realita yang dirasakan oleh karyawan. Suatu sikap karyawan 

terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan situasi kerja, kerja 

sama antar karyawan, imbalan yang diterima dalam kerja, dan 

hal-hal yang menyangkut faktor fisik dan psikologis. 
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      Pendapat lain Johan (2002) mengemukakan “kepuasan kerja 

pada dasarnya merujuk pada seberapa besar seorang karyawan 

menyukai pekerjaannya”. Sementara Mc. Nesse Smith (1996) 

menyatakan “kepuasan kerja adalah perasaan pekerja atau pegawai 

terhadap pekerjaannya, hal ini merupakan sikap umum terhadap 

pekerjaan yang didasarkan penilaian aspek yang berada dalam 

pekerjaan”. 

       Menurut Sondang P. Siagian (2002) “kepuasan kerja 

merupakan suatu cara pandang seseorang baik yang bersifat positif 

maupun bersifat negatif tentang pekerjaannya”. Senada dengan hal 

tersebut Luthans (2006) mengemukakan  

kepuasan kerja adalah hasil dari persepsi karyawan 

mengenai seberapa baik pekerjaan mereka memberikan 

hal yang dinilai penting. Terdapat tiga dimensi kepuasan 

kerja. Pertama, kepuasan kerja merupakan respon 

emosional terhadap situasi kerja. Dengan demikian 

kepuasan kerja dapat dilihat dan dapat diduga. Kedua, 

kepuasan kerja sering ditentukan menurut seberapa baik 

hasil yang dicapai memenuhi atau melampaui harapan. 

Ketiga, kepuasan kerja mewakili beberapa sikap yang 

berhubungan. 

 

       Dari beberapa pendapat ahli di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa kepuasan kerja merupakan hasil dari persepsi, cara pandang, 

respon emosional dan sikap karyawan terhadap pekerjaannya. 

       Menurut Wether dan Davis, pekerjaan merupakan bagian yang 

penting dalam kehidupan seseorang, sehingga kepuasan kerja juga 

mempengaruhi kehidupan seseorang. Oleh karena itu kepuasan 

kerja adalah bagian kepuasan hidup. 
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       Secara keseluruhan merujuk pada definisi-definisi tentang 

kepuasan kerja yang telah dipaparkan di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa kepuasan kerja adalah sikap puas yang 

ditunjukkan oleh karyawan terhadap pekerjaannya karena mereka 

merasa bahwa apa yang telah mereka berikan kepada perusahaan 

sesuai dengan apa yang mereka terima. 

1.2 Teori Kepuasan Kerja  

       Setelah membahas definisi-definisi tentang kepuasan kerja, 

berikut akan dibahas mengenai teori kepuasan kerja menurut 

pendapat para ahli. Menurut Wibowo (2007) teori mengenai 

kepuasan kerja terdiri dari dua macam :  

1. Two-Factor Theory  

2. Value Theory  

Teori dua faktor terdiri dari kepuasan karyawan dan 

ketidakpuasan karyawan. Yang pertama, yaitu motivators factors 

(kepuasan karyawan) yang terdiri dari sikap pekerjaan, prestasi, 

promosi dan pengakuan. Sedangkan yang kedua, yaitu hygiene 

atau maintenance factors  (ketidakpuasan karyawan) yang terdiri 

dari kondisi kerja, pengupahan, keamanan, pengawasan, dan 

hubungan dengan orang lain. Teori ketidakpuasan ini 

mengemukakan bahwa kepuasan kerja dapat diperoleh dari 

banyak faktor. Cara yang efektif untuk memuaskan pekerja adalah 

dengan menemukan apa yang mereka inginkan dan 

memberikannya. 
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Sedangkan menurut Sihombing (2004) ada tiga macam teori 

tentang kepuasan kerja yaitu : 

1. Teori Discrepancy 

2. Teori Equity 

3. Teori Dua Faktor 

 

Teori selisih (discrepancy) membahas tentang kepuasan 

atau ketidakpuasan dengan sejumlah aspek pekerjaan tergantung 

pada selisih (discrepancy), antara apa yang seharusnya ada 

(harapan, kebutuhan atau nilai-nilai) dengan apa yang menurut 

perasaan atau persepsinya telah diperoleh atau dicapai melalui 

pekerjaannya. Teori keadilan (equity) membahas puas tidaknya 

seseorang terhadap pekerjaannya tergantung pada apakah ia 

merasakan adanya keadilan (equity) atau tidak terhadap suatu 

situasi, hal ini diperoleh dengan cara membandingkan dirinya 

dengan orang lain yang sekelas, sekantor maupun di tempat lain.  

Sedangkan teori dua faktor membahas tentang faktor 

pendorong yang berkaitan dengan perasaan positif terhadap 

pekerjaan sehingga membawa kepuasan kerja, dan yang kedua 

faktor yang dapat mengakibatkan ketidakpuasan kerja. 

       Dari pendapat kedua ahli di atas yaitu mengenai teori 

kepuasan kerja dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja 

seseorang dapat diperoleh dari banyak faktor baik yang terkait 

pada sikap pekerjaan, harapan, kebutuhan, dan keadilan yang 

dirasakan. 
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Selanjutnya, teori yang ketiga yaitu Teori dua faktor (two 

factor theory) yang dikemukakan oleh Herzbreg. Menurut teori 

ini,  

Teori ini menunjukkan karakteristik pekerjaan menjadi 

dua (2) kelompok, yaitu yang pertama dinamakan satisfier 

atau kepuasan. Satisfier (motivator) adalah faktor-faktor 

atau situasi yang dibentuknya sebagai sumber kepuasan 

kerja yang terdiri dari prestasi, pengakuan, wewenang, 

tanggung jawab, dan promosi. Dikatakan bahwa hadirnya 

faktor ini akan menimbulkan ketidakpuasan, namun 

ketiadaan faktor ini tidak selalu mengakibatkan 

ketidakpuasan. Dissatisfier (hygine factors) adalah faktor-

faktor yang terbukti menjadi sumber ketidakpuasan, terdiri 

dari antara lain penghasilan, pengawasan, hubungan 

pribadi, kondisi kerja dan status. Jika hal tersebut tidak 

terpenuhi, maka seseorang akan tidak puas.  

 

1.3 Faktor-Faktor Kepuasan Kerja 

       Tingkat kepuasan kerja seorang karyawan adalah berbeda-

beda. Hal ini disebabkan adanya faktor-faktor yang berbeda yang 

mempengaruhi kepuasan kerja. Berikut ini akan dibahas faktor-

faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja menurut pendapat ahli. 

       Menurut Robbins (2007) ada beberapa faktor penting yang 

mendorong kepuasan kerja : 

1. Kerja yang secara mental menantang 

2. Ganjaran yang pantas 

3. Kondisi kerja yang mendukung 

4. Rekan kerja yang mendukung 

5. Kesesuaian antara kepribadian 

Karyawan lebih menyukai pekerjaan-pekerjaan yang 

memberikan mereka keempatan untuk menggunakan 

ketrampilan dan kemampuan mereka dan menawarkan 
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beragam batas, kebebasan dan umpan balik mengenai betapa 

baik mereka mengerjakan. Karyawan menginginkan sistem 

upah dan kebijakan promosi yang mereka persepsikan 

sebagai adil, tidak kembar arti, dan segaris dengan 

pengharapan mereka.  

Karyawan peduli akan lingkungan kerja yang baik untuk 

kenyamanan pribadi maupun untuk memudahkan 

mengerjakan tugas yang baik. Orang-orang mendapatkan 

lebih daripada sekedar uang atau prestasi yang berwujud dari 

dalam kerja. Bagi kebanyakan karyawan, kerja juga mengisi 

kebutuhan akan interaksi sosial. Rekan kerja yang ramah dan 

mendukung menghantar kepuasan kerja yang meningkat. 

Kecocokan yang tinggi antara kepribadian seseorang akan 

menghasilkan sesorang individu yang lebih terpuaskan. 

       Selanjutnya menurut Luthans (1992), faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Pekerjaan itu sendiri (The work it self) 

2. Imbalan (Pay) 

3. Promosi (Promotion) 

4. Pengawasan (supervision) 

5. Kelompok pekerja (Work Group) 

6. Kondisi tempat kerja (Working Conditions) 

 

Serupa dengan hal yang dijabarkan di atas, menurut Robbins 

dan Coulter yang dikutip oleh Grace (2012) menyatakan 

terdapat enam faktor yang menentukan kepuasan kerja 

karyawan, yaitu:  
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1. Pekerjaan itu sendiri (Work Itself)  

2. Pembayaran (Pay)  

3. Kesempatan Promosi (Promotion Opportunity)  

4. Atasan (Supervision)  

5. Rekan Kerja (Work Group)  

6. Kondisi Kerja (Working Condition)  

 

Dari keenam faktor tersebut dapat dijabarkan bahwa 

karyawan cenderung lebih menyukai pekerjaan-pekerjaan yang 

memberi mereka kesempatan untuk menggunakan keterampilan 

dan kemampuan yang masih mereka miliki, menawarkan beragam 

tugas, kebebasan dan umpan balik mengenai betapa baik mereka 

bekerja.  

Karakteristik ini membuat kerja secara menantang. 

Sementara itu pembayaran (pay) adalah suatu bentuk balas jasa 

ataupun penghargaan yang diberikan secara teratur kepada seorang 

pegawai atas jasa dan hasil kerjanya Dalam hal ini, karyawan 

menginginkan sistem pembayaran gaji maupun tunjangan yang adil 

dan berdasarkan tuntunan pekerjaan, tingkat keterampiulan 

individu dan standar pengupahan komunitas, kemungkinan besar 

hal ini akan menghasilkan kepuasan pada karyawan.  

Selanjutnya adalah promosi. Promosi memberikan 

kesempatan untuk kebutuhan pribadi, tanggung jawab yang lebih 

banyak, dan status sosial yang meningkat. Oleh karena itu, individu 

mempersepsikan bahwa keputusan promosi dibuat dengan cara yang 

adil (fair and just) kemungkinan besar akan merasa puas dengan 

pekerjaannya.  
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Selain itu atasan (supervision) juga ikut mempengaruhi 

kepuasan kerja seseorang. Ini dilihat dari bagaimana atasan tersebut 

bersikap baik dan mau menghargai pekerjaan bawahannya, serta 

membimbing dan mengarahkan bawahannya seperti yang 

seharusnya.  Rekan kerja (work group) juga punya andil yang sama. 

Bagi kebanyakan karyawan, kerja juga mengisi kebtuhan akan 

interaksi sosial. Oleh karena itu, memiliki hubungan baik dengan 

rekan kerja dan dapat saling mendukung satu sama lain dapat 

menghantarkan kepuasan kerja yang tinggi.  

Dari faktor-faktor tersebut, Robbins dan Coulter menambahkan 

kondisi kerja (working condition). Karyawan peduli akan lingkungan 

kerja baik untuk kenyamanan pribadi maupun untuk memudahkan 

mengerjakan tugas yang baik, seperti kondisi fisik kerja yang 

nyaman dan aman, dan pemberian fasilitas untuk memudahkan 

karyawan dalam mengerjakan tugasnya sehari-hari. 

Pekerjaan itu sendiri yaitu sejauh mana pekerjaan menyediakan 

kesempatan seseorang untuk belajar memperoleh tanggung jawab 

dalam suatu tugas tertentu dan tantangan untuk pekerjaan yang 

menarik. Upah yang diperoleh seseorang sebanding dengan usaha 

yang dilakukan dan sama dengan upah yang diterima oleh orang lain 

dalam posisi kerja yang sama. Kesempatan seseorang untuk meraih 

atau dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam organisasi atau 

perusahaan. Kemampuan atasan untuk memberikan bantuan teknis 
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dan dukungan terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab para 

bawahan. Sejauh mana rekan kerja secara teknis cakap dan secara 

sosial mendukung rekan kerja lainnya. 

Memperkuat hal itu Almigo (2004) menyatakan ada lima 

karakteristik penting yang mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu : 

1. Pekerjaan 

2. Upah atau gaji 

3. Penyelia atau pengawasan 

4. Kesempatan promosi 

5. Rekan kerja  

 

Pekerjaan yaitu, sampai sejauh mana tugas kerja dianggap 

menarik dan memberikan kesempatan untuk belajar dan menerima 

tanggung jawab. Upah atau gaji yaitu, jumlah yang diterima dan 

keadaan yang dirasakan dari upah atau gaji. Penyelia atau 

pengawasan kerja yaitu, kemampuan penyelia untuk membantu dan 

mendukung pekerjaan. Kesempatan promosi yaitu, keadaan 

kesempatan untuk maju. Rekan kerja yaitu sejauh mana rekan kerja 

bersahabat dan berkompeten. 

Berdasarkan penjelasan para ahli di atas mengenai faktor-

faktor kepuasan kerja seperti pekerjaan itu sendiri, upah atau gaji, 

kesempatan promosi, pengawasan, rekan kerja dan kondisi tempat 

bekerja. Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor tersebut dapat 

mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kepuasan kerja seseorang 

terhadap pekerjaannya. 
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Dari penjelasan yang sudah dituliskan maka dapat 

disintesiskan bahwa kepuasan kerja merupakan suatu sikap dan 

perasaan positif atas pekerjaan. Semakin banyak aspek-aspek dalam 

pekerjaan yang sesuai dengan keinginan dan harapan karyawan, 

semakin tinggi kepuasan kerja yang dirasakan. Kepuasan kerja dapat 

diukur dengan beberapa dimensi yaitu pekerjaan itu sendiri, 

pendapatan, kesempatan promosi, pengawasan, rekan kerja dan 

kondisi kerja. 

Selain pendapat yang dikemukakan di atas, Lussier (2010) 

menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah 

sebagai berikut:  

1. The work itself (Pekerjaan itu sendiri)  

2. Pay (Gaji)  

3. Supervision (Pengawasan)  

4. Attitude toward work (Sikap terhadap pekerjaan)  

5. Co-workers (Rekan Kerja)  

    6. Growth and upward mobility (Kesempatan untuk berkembang)  

Berdasarkan penjelasan dari para ahli, maka dapat 

disintesiskan kepuasan kerja adalah perasaan positif dan keadaan 

emosi yang menyenangkan terhadap pekerjaannya yang meliputi 

pembayaran, pengawasan (supervisi), pekerjaan itu sendiri, rekan 

kerja, dan kesempatan promosi. 
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2. Work-life balance 

2.1 Pengertian 

       Saat ini salah satu faktor penting bagi setiap karyawan adalah 

bagaimana karyawan dapat memiliki kualitas hidup yang seimbang dalam 

berhubungan dengan keluarga, seimbang dalam kehidupan pribadi dan 

seimbang dalam pekerjaannya. Seseorang yang bekerja dituntut untuk 

mampu menyeimbangkan waktu untuk pekerjaan, waktu untuk keluarga 

dan waktu untuk pemenuhan kebutuhan pribadi.  

        Menurut Hill et al., (2001) “work-life balance adalah tingkat di mana 

seseorang mampu menyeimbangkan tuntutan waktu, emosi dan sikap dari 

pekerjaan dan tanggung jawab keluarga secara bersamaan”. Senada 

dengan hal itu menurut Clarke dalam Lazar et al., (2010) “work-life 

balance merupakan titik keseimbangan antara jumlah waktu dan upaya 

(effort) seseorang dalam bekerja dengan aktivitas pribadinya, untuk 

menjaga suatu harmoni kehidupan”. 

       Selain itu Greenhaus et al., dalam Noor (2011) mendefinisikan “work-

life balance sebagai sejauh mana seorang individu mensejajarkan 

keterlibatan dan kepuasannya dalam peran di pekerjaan (work role) dan 

peran di keluarga (family role)”.  Pendapat lain Lazar et al., (2010) 

menambahkan aktivitas lainnya yang juga perlu diseimbangkan dengan 

pekerjaan adalah pendidikan, jalan-jalan, olah raga, pekerjaan sukarela 

(voluntary work), pengembangan diri (personal development), rekreasi. 

Masalah ini biasa terjadi pada karyawan yang sudah menikah baik wanita 

ataupun pria, orang tua (parents) ataupun bukan orang tua (non-parents).  
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       Senada dengan hal tersebut Dundas dalam Noor (2011) berpendapat 

“work-life balance adalah pengelolaan yang efektif atas pekerjaan dan 

aktivitas lainnya yang merupakan hal penting seperti keluarga, kegiatan 

komunitas, pekerjaan sukarela, pengembangan diri, wisata & rekreasi”. 

Selain itu Moore (2007) mendefinisikan “work-life balance yang baik 

sebagai suatu situasi di mana karyawan merasa bahwa mereka mampu 

menyeimbangkan pekerjaan dan komitmen di luar pekerjaan”. 

       Menurut Sturges dan Guest (2004) “work-life balance merupakan 

kemampuan individu untuk memenuhi pekerjaan mereka, memenuhi 

komitmen keluarga, serta tanggung jawab kerja dan kegiatan lainnya”.  

Dipertegas oleh Jack dalam Success (2010) menyatakan  

keseimbangan yang menyenangkan antara kehidupan kerja dan 

kehidupan diluar kerja adalah kesejahteraan anak-anak dan 

pasangan. Memiliki rencana perawatan diri yang meliputi olah 

raga, makan makanan sehat secara teratur dan mempertahankan 

keadaan pikiran yang santai sehingga ikut mempengaruhi teman 

kerja dan keluar untuk bersikap positif.  

 

Berbeda dengan Frame dan Hartog (2003) mengatakan bahwa  

work-life balance berarti karyawan dapat dengan bebas 

menggunakan jam kerja secara fleksibel untuk menyeimbangkan 

pekerjaan atau karyanya dengan komitmen lain seperti keluarga, 

hobi, seni, studi, dan tidak hanya fokus terhadap pekerjaannya. 

 

Work-life balance merupakan faktor penting bagi tiap karyawan, 

agar karyawan memiliki kualitas hidup yang seimbang dalam berhubungan 

dengan keluarganya dan seimbang dalam pekerjaan. Keseimbangan kerja 

dan kehidupan worklife balance telah lama menjadi fokus perbincangan 

dalam dunia akademik dan pengurusan organisasi (Guest,2002).  
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Greenhaus, Collins dan Shaw (2003) dalam jurnal Louise P Parkes 

dan Peter H Langford (2008)  mendefinisikan “keseimbangan kerja dan 

kehidupan  worklife balance  sebagai tahap di mana seseorang terikat 

dengan seimbang di antara tangungjawab pekerjaan dan 

tanggungjawabnya dalam keluarga/kehidupan”.  

Menurut Robbins dan Coulter (2012) 

program work-life balance meliputi sumber daya pada perawatan 

orang tua dan anak, perawatan, kesehatan dan kesejahteraan 

karyawan, dan relokasi dan lain-lain. Dimana banyak perusahaan 

menawarkan program family-friendly benefits yang dibutuhkan 

karyawan untuk menyeimbangkan kehidupan dan pekerjaan, yang 

termasuk flextime, job sharing, telecommunicating dan lain-lain.  

 

Menurut Lockwood (2003)  

work-life balance adalah suatu keadaan seimbang pada dua 

tuntutan dimana pekerjaan dan kehidupan seorang individu adalah 

sama. Dimana worklife balance dalam pandangan karyawan adalah 

pilihan mengelola kewajiban kerja dan pribadi atau tanggung jawab 

terhadap keluarga. Sedangkan dalam pandangan perusahaan work-

life balance adalah tantangan untuk menciptakan budaya yang 

mendukung di perusahaan dimana karyawan dapat fokus pada 

pekerjaaan mereka sementara di tempat kerja. 

 

Menurut Preeti Singh dan Parul Khanna (2011), “work-life balance 

adalah konsep luas yang melibatkan penetapan prioritas yang tepat antara 

“ pekerjaan “ (karir dan ambisi) pada satu sisi dan “ kehidupan” (kebahag 

iaan, waktu luang, keluarga dan pengembangan spiritual) disisi lain”.  

Berdasarkan pengertian diatas, work-life balance adalah 

keseimbangan hidup yaitu waktu luang, keluarga, agama dan kerja yaitu 

karir dan ambisi pada seorang individu seharusnya sama seimbang yaitu 

untuk mengurangi ketegangan antara pekerjaaan dan kehidupan karyawan. 
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Definisi lain dikemukakan oleh Frone, Rusell, dan Cooper (1992) 

dalam Murtiningrum (2005)  

sulit membedakan antara pekerjaan mengganggu keluarga, dan 

keluarga mengganggu pekerjaan. Pekerjaan mengganggu 

keluarga, artinya sebagian besar waktu dan perhatian dicurahkan 

untuk melakukan pekerjaan sehingga kurang mempunyai waktu 

untuk keluarga. Sebaliknya, keluarga mengganggu pekerjaan 

berarti sebagian besar waktu dan perhatiannya digunakan untuk 

menyelesaikan urusan keluarga sehingga 

menggangu pekerjaan. 

 Dari berbagai definisi work-life balance yang dikemukakan oleh 

para ahli di atas maka dapat ditarik kesimpulan work-life balance 

merupakan bagaimana seseorang dapat meraih titik keseimbangan di 

dalam aktivitas kesehariannya, baik dalam pekerjaan, dalam memenuhi 

komitmen keluarga dan dalam memenuhi kepentingan diri pribadi. 

2.2 Komponen-komponen Work-life balance 

       Setelah pembahasan mengenai definisi-definisi tentang work-life 

balance maka selanjutnya akan dibahas mengenai komponen-komponen 

work-life balance. Menurut Lembaga European Agency for Safety and 

Health at Work mengatakan bahwa work-life balance memiliki tiga 

komponen yaitu sebagai berikut : 

1. Keseimbangan waktu 

2. Keseimbangan keterlibatan 

3. Keseimbangan kepuasann 

Pada keseimbangan waktu, merujuk pada keseimbangan waktu yang 

diberikan untuk pekerjaan dan peran keluarga, sosial serta pribadi 

individu. Keseimbangan keterlibatan, merujuk pada kesetaraan tingkat 

keterlibatan psikologis baik dalam pekerjaan maupun peran keluarga, 
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sosial, serta pribadi individu. Sedangkan keseimbangan kepuasan, 

merujuk pada keseimbangan tingkat kepuasan dalam pekerjaan, dan 

peran keluarga, sosial, serta pribadi individu. 

       Selain itu state Services Commission (2005) menyatakan komponen 

work-life balance meliputi : 

1. Aspek pada tempat kerja yang terdiri dari : 

a. Jenis pekerjaan 

b. Tipe tempat kerja 

c. Masalah di tempat kerja 

2.  Kebutuhan hidup yang terdiri dari : 

a. Kebutuhan waktu untuk keluarga dan masyarakat 

b. Kebutuhan waktu untuk pribadi karyawan 

c. Kebutuhan waktu sebagai anggota kelompok tertentu 

 

       Dari penjelasan di atas dapat dilihat komponen-komponen apa saja 

yang terdapat didalam work-life balance, meliputi aspek pekerjaan dan 

aspek kehidupan. 

2.3 Hambatan Dalam Mencapai Work-life balance 

        Dalam pencapaian work-life balance pada karyawan tentu tidak secara 

mudah dapat diwujudkan, hal ini dikarenakan adanya hambatan-hambatan 

baik yang muncul dari eksternal maupun internal. Sependapat dengan hal 

tersebut McDonald et al., dalam Lazar et al., (2010) menemukan lima hal 

yang dapat menghambat work-life balance pada karyawannya yaitu: 

1. Dukungan manajerial (managerial support) 

2. Konsekuensi karir (career consequences) 

3. Ekspektasi waktu organisasional (organizational time 

expectation) 

4. Persepsi jenis kelamin (gender perceptions) 

5. Dukungan rekan kerja (co-worker support) 
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Point pertama manajer memegang peranan yang penting dalam 

kesuksesan work-life program karena mereka berada di posisi yang dapat 

menyemangati atau mematahkan semangat kayawan untuk berupaya 

menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan keluarganya. Point kedua 

adanya persepsi bahwa dengan menggunakan praktek work-life balance 

maka akan berdampak negatif terhadap karir.  

Point ketiga ekspektasi waktu organisasional adalah ekspektasi 

jumlah jam kerja karyawan, bagaimana mereka menggunakan waktunya, 

apakah karyawan diperbolehkan untuk membawa pekerjaannya pulang ke 

rumah atau tidak. Point keempat yaitu adanya persepsi bahwa kebijakan 

work-life balance hanya diperuntukkan bagi karyawan wanita. Padahal 

pria dan wanita memiliki tipe work-life balance yang sama karena 

keduanya memiliki profesi yang sama, jam kerja, serta tuntutan pekerjaan 

dan kehidupan yang relatif sama. Pada point kelima karyawan yang 

melakukan praktek work-life balance menerima persepsi negatif dari rekan 

kerja dan atasannya.  

       Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian work-life balance 

akan terdapat banyak hambatan-hambatan yang timbul baik dari dukungan 

manajerial, konsekuensi karir, ekspektasi waktu organisasional, persepsi 

terhadap jenis kelamin dan dukungan rekan kerja yang secara tidak 

langsung akan menghambat jalannya pencapaian work-life balance. 
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2.4 Strategi Untuk Mencapai Work-life balance 

        Strategi untuk mencapai work-life balance dapat dilakukan untuk 

mengatasi hambatan-hambatan yang ada didalam pencapaian work-life 

balance. Berikut ada 9 strategi untuk menumbuhkan work-life balance 

menurut Preeti Singh dan Parul Khanna (2011) yaitu: 

1. Jam kerja yang fleksibel 

2. Kerja paruh waktu 

3. Jam kerja yang masuk akal 

4. Akses untuk penanganan anak 

5. Penyusunan pekerjaan yang fleksibel 

6. Cuti harian 

7. Mobilitas pekerjaan 

8. Keamanan dan kesejahteraan 

9. Akses telepon 

 

Jam kerja yang fleksibel yaitu menyediakan penyusunan waktu 

yang fleksibel dan dapat dikonsultasikan untuk seluruh karyawan. Kerja 

paruh waktu yaitu menyediakan lebih banyak kerja paruh waktu dengan 

jam atau shift yang lebih sedikit atau penyusunan pembagian kerja untuk 

seluruh karyawan. Jam kerja yang masuk akal yaitu mengurangi lama 

waktu kerja yang berlebihan. Akses untuk penanganan anak yaitu 

meningkatkan akses untuk penanganan anak dengan fasilitas penanganan 

anak di kantor bagi yang membutuhkan fasilitas tersebut. 

Penyusunan pekerjaan yang fleksibel yaitu dengan menyediakan 

fleksibilitas yang lebih baik dalam penyusunan pekerjaan untuk 
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menyesuaikan kondisi personal karyawan, termasuk menyediakan waktu 

penuh untuk anggota keluarga. Cuti harian yaitu mengizinkan karyawan 

untuk meminta dan mengambil cuti dalam waktu harian. Mobilitas 

pekerjaan yaitu dengan menyediakan mobilitas yang lebih baik untuk 

karyawan dapat berpindah dari rumah sakit, tempat kerja dan layanan 

kesehatan untuk menemukan penyusunan pekerjaan yang lebih sesuai. 

Keamanan dan kesejahteraan yaitu meningkatkan keamanan, 

kesejahteraan dan rasa hormat untuk seluruh karyawan di tempat kerja. 

Akses telepon yaitu memastikan seluruh karyawan dapat menerima 

telepon atau pesan mendesak dari keluarga mereka di tempat kerja, dan 

mendapat akses telepon untuk tetap dapat menghubungi keluarga mereka 

selama jam kerja. 

       Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

berbagai macam strategi yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan 

work-life balance diantaranya seperti jam kerja yang lebih fleksibel, 

mendapat kesempatan kerja paruh waktu, mendapatkan jam kerja yang 

masuk akal, memperoleh akses untuk penanganan anak, penyusunan 

pekerjaan yang fleksibel, mendapatkan kesempatan untuk cuti harian, 

mobilitas pekerjaan yang lebih memadai, keamanan dan kesejahteraan 

karyawan yang lebih terjamin dan akses telepon yang lebih baik lagi. 
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2.5 Manfaat dan Tujuan Program Work-life balance 

       Terdapat berbagai macam manfaat dan tujuan tertentu dengan 

diadakannya program work-life balance. Menurut pendapat Michelle 

Martinez program keseimbangan hidup dan kerja dapat mempengaruhi 

karyawan secara positif. Tujuan dari program work-life balance yaitu : 

1. Mengurangi absensi 

2. Mengurangi turnover 

3. Meningkatkan produktivitas 

4. Mengurangi biaya lembur 

5. Mempertahankan klien 

Karyawan yang memiliki work-life balance maka akan bekerja 

dengan lebih baik lagi dan akan jarang absen, memiliki tingkat 

keinginan untuk pindah yang lebih kecil, mampu meningkatkan 

kinerja dengan hasil produktivitas yang lebih tinggi, disamping itu 

perusahaan dapat mengurangi biaya lembur karena dalam program 

work-life balance karyawan tidak disarankan untuk lembur dan dapat 

mempertahankan klien. 

       Berdasarkan penjelasan di atas maka manfaat dan tujuan dengan 

diadakannya program work-life balance seperti dapat mengurangi 

tingkat absensi, dapat mengurangi tingkat turnover, dapat 

meningkatkan produktivitas kerja, dapat mengurangi biaya lembur 

serta dapat mempertahankan klien. 

2.6 Hubungan Work-life balance terhadap Kepuasan Kerja 

       Menurut Sturges dan Guest (2002) menekankan bahwa adalah 

penting untuk mengkaji elemen work-life balance yang mempunyai 

pengaruh terhadap kesejahteraan bekerja, sikap dan output yang 
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dihasilkan oleh para pekerja di tempat kerja. Pendapat lain Frame & 

Hartog (dalam Malik et al., 2010) mengemukakan bahwa work-life 

balance membuat karyawan merasa bebas menyeimbangkan antara 

pekerjaan dan komitmen lainnya seperti keluarga, kegemaran, seni, jalan-

jalan, pendidikan dan sebagainya, selain hanya berfokus pada pekerjaan. 

Hal ini menunjukkan bahwa work-life balance yang baik dapat mengarah 

pada aktivitas sehat yang akan memuaskan karyawan. 

Banyak kajian yang telah dilaksanakan dalam mengkaji keterkaitan 

antara work-life balance dan sikap pekerja terutamanya kepuasan kerja 

seperti yang telah dilakukan oleh Nahid Darakhshan dan Jamid (2014); 

Y.P.S. Kanwar dan A.K. Singh dan A.D. Kodwani (2009); Mr. Sachin 

Gupta dan Ms. Charu (2013); Muhammad Imran Malik dan Farida 

Saleem dan Mehboob Ahmad (2010). Kajian-kajian ini telah 

menghasilkan berbagai pendapat dan tanggapan berkenaan work-life 

balance, antaranya adalah kemampuan perusahaan untuk memperbaiki 

kepuasan kerja para karyawan terhadap work-life balance yang akan 

menghasilkan produktivitas yang lebih baik dan kesetiaan kepada 

organisasi, serta kepuasan kerja. 

       Maka dapat dinyatakan dugaan sementara bahwa terdapat hubungan 

yang positif antara work-life balance dengan kepuasan kerja yaitu dimana 

semakin tinggi work-life balance yang didapatkan karyawan maka akan 

semakin tinggi pula tingkat kepuasan kerjanya, begitu sebaliknya. 
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       Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas maka disusun hipotesis 

penelitian sebagai berikut: “diduga terdapat pengaruh antara work-life 

balance terhadap kepuasan kerja.” 

       Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan di atas maka dapat 

disintesiskan bahwa work-life balance adalah suatu situasi di mana 

seseorang mampu menyeimbangkan tuntutan waktu, emosi dan sikap 

pada pekerjaan dengan kehidupan di luar pekerjaan seperti keluarga dan 

kepentingan untuk diri sendiri. Dengan dimensi yaitu pekerjaan, keluarga 

dan pribadi. 

 

3. Stres Kerja 

3.1 Pengertian 

       Setiap karyawan yang bekerja di perusahaan terkadang akan 

mengalami stres di tempat kerja karena adanya tekanan, masalah 

ditempat kerja, hubungan dengan atasan ataupun rekan kerja yang kurang 

baik, lingkungan kerja yang kurang kondusif, dan lain-lain. Stres kerja 

yang dialami oleh karyawan akan mengganggu karyawan dalam 

menghadapi pekerjaannya. 

       Menurut Griffin dan Moorhead (2011) “stres merupakan suatu 

respon adaptif seseorang terhadap stimulus yang menempatkan tuntutan 

psikologis dan fisik yang berlebihan pada orang tersebut”. 

Senada dengan pendapat tersebut Luthans (2006) mengemukakan 

stres didefinisikan sebagai suatu respon adaptif terhadap situasi 

eksternal yang menghasilkan penyimpangan fisik, psikologis dan 

atau perilaku pada anggota perusahaan. Semua respon yang 
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ditujukkan kepada stressor, baik respon fisiologis atau psikologis, 

disebut dengan stres. 

 

Sama halnya dengan pendapat Cummings dan Worley (2005) 

stres adalah sesuatu yang mengacu pada reaksi terhadap 

lingkungan, yang melibatkan respon fisiologis dan psikologis 

terhadap kondisi lingkungan, yang menyebabkan orang untuk 

berubah atau menyesuaikan dengan prilakunya.  

 

       Dari ketiga pendapat ahli di atas dapat disimpulkan stres kerja 

merupakan reaksi adaptif terhadap situasi lingkungan yang melibatkan 

respon fsiologis dan psikologis seseorang. 

       Menurut Handoko (1997) “stres adalah suatu kondisi ketegangan 

yang mempengaruhi emosi, proses berpikir dan kondisi seseorang”. 

Adapun menurut Robbins (2001) “stres juga dapat diartikan sebagai 

suatu kondisi yang menekan keadaan psikis seseorang dalam mencapai 

suatu kesempatan dimana untuk mencapai kesempatan tersebut terdapat 

batasan atau penghalang”. 

 Sedangkan menurut Beehr dan Newman dalam Luthans (2006) 

mendefinisikan “stres kerja sebagai kondisi yang muncul dari interaksi 

antara manusia dan pekerjaan serta dikarakterisasikan oleh perubahan 

manusia yang memaksa mereka untuk menyimpang dari fungsi normal 

mereka”. 

       Dari ketiga pendapat ahli di atas maka dapat dikatakan stres adalah 

kondisi dimana seseorang merasa tertekan yang dapat mengganggu psikis 

seseorang. 
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       Stres sebenarnya dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi positif dan 

negatif tergantung dari sudut pandang mana seseorang atau karyawan 

yang mengalaminya dapat mengatasi tiap kondisi yang terjadi untuk 

dapat dijadikan acuan sebagai tantangan kerja yang akan memberikan 

hasil yang baik atau sebaliknya. Menurut Murtiningrum (2006) 

menyatakan “stres yang dikondisikan sebagai sesuatu yang negatif 

disebut dengan distress, sedangkan stres yang memberikan dampak 

positif disebut eustress”. 

       Berdasarkan pengertian-pengertian stres kerja di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa stres kerja timbul dari beberapa faktor baik dari 

dalam pekerjaan maupun dari luar pekerjaan yang mempengaruhi kondisi 

fisik maupun psikis karyawan dan memberikan dampak terhadap kinerja 

seseorang. 

Sedangkan Mangkunegara (2006) menyatakan, “stres didefinisikan 

sebagai perasaan yang menekan atau merasa tertekan yang dialami 

seorang karyawan dalam menghadapi pekerjaan”. Penjelasan stres kerja 

yang telah dipaparkan oleh Mangkunegara, dimana  

karyawan merasa tertekan atau merasa sulit saat menghadapi 

pekerjaan saat itu sehingga mereka merasa tertekan atas pekerjaan 

tersebut. Akibat dari rasa tertekan tersebut akan berakibat pada 

penurunan kinerja yang dirasakan oleh karyawan karena ia 

merasakan kurang termotivasi akibat perasaan tertekannya akibat 

pekerjaan yang begitu sulit. 

 

Pendapat lain dari Siagian (2008) mengemukakan “Stres ialah 

suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, 
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dan kondisi seseorang. Stres yang terlalu besar dapat mengancam 

kemampuan seseorang untuk menghadapi kondisi lingkungan”. 

Serupa dengan pendapat Siagian dan Davis, Dale dan Staudohar 

menyatakan “Stres merupakan suatu tekanan yang dirasakan oleh 

seseorang yang mempengaruhi emosi, proses pikiran dan kondisi fisik 

seseorang. Dimana tekanan ini, disebabkan oleh lingkungan pekerjaan 

dimana individu tersebut berada”. 

Dalam hal ini, dari kedua pendapat diatas sama-sama 

menekankan pada perasaan seseorang yang mempengaruhi emosi, proses 

pikiran dan kondisi fisik dalam menghadapi pekerjaannya . 

Menurut Luthans mendefinisikan “stres kerja sebagai respon 

adaptif terhadap situasi eksternal yang menghasilkan penyimpangan 

fisik, psikologis dan perilaku pada anggota organisasi”. Pendapat lain 

dari Pangewa menyatakan “stres kerja suatu keadaan ketidakseimbangan 

fisik dan psikis, baik nyata maupun dirasakan dalam diri individu sebagai 

akibat dari faktor lingkungan eksternal, organisasi atau orang lain”. 

Dipertegas Rivai memberikan definisi yang lebih spesifik lagi yaitu:  

 Stres kerja sebagai penyesuaian diri yang dipengaruhi oleh 

perbedaan individu dan proses psikologis sebagai konsekuensi dan 

tindakan lingkungan, situasi atau peristiwa yang terlalu banyak 

mengadakan tuntutan psikologis dan fisik seseorang.  

 

Ketiga pernyataan tersebut memiliki kesamaan yaitu stres kerja 

merupakan respon adaptif yang dihubungkan oleh konsekuensi dan 

tindakan, situasi akibat dari faktor lingkungan eksternal yang 
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menghasilkan tuntutan psikologis, perilaku, ketidakseimbangan fisik 

pada anggota organisasi.  

Dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan stres adalah 

gejala fisik, emosi dan perilaku yang muncul karena tekanan emosional 

yang dialami seseorang yang sedang menghadapi tuntutan yang sangat 

besar atau kesempatan melakukan sebuah kegiatan penting, yang dalam 

pemenuhannya terdapat hambatan-hambatan dan ketidakpastian yang 

dapat mempengaruhi emosi, pikiran, dan kondisi fisik seseorang. 

3.2 Faktor-faktor Stres Kerja 

       Stres kerja tidak datang sendirinya, terdapat banyak faktor yang 

dapat menimbulkan stres kerja pada karyawan. Faktor-faktor tersebut 

dapat berasal dari eksternal maupun internal. Berikut Eva H Saragih 

(2010) menyatakan ada dua faktor utama yang menyebabkan stres 

ditempat kerja yaitu : 

1. Faktor pribadi 

2. Faktor organisasi  

 

Faktor pribadi seperti keluarga, ekonomi rumah tangga, dan 

karakteristik kepribadian. Adanya persoalan dalam rumah tangga, 

penghasilan yang kurang mencukupi dalam pemenuhan kebutuhan rumah 

tangga dan gaya hidup, kepribadiaan yang tertutup dan lainnya dapat 

menimbulkan stres kerja. Sedangkan pada faktor organisasi seperti 

pekerjaan, peran dan dinamika hubungan atau interaksi antar karyawan 



39 
 

dan pekerjaan yang bersifat rutin, monoton, ruang, atau lokasi kerja yang 

bising dan panas, hubungan rekan kerja tidak cocok dan lain sebagainya. 

       Menurut Robbins dan Judge (2008) ada tiga kategori potensial 

penyebab stres kerja yaitu : 

1. Faktor lingkungan meliputi : 

a. Ketidakpastian ekonomi 

b. Ketidakpastian politik 

c. Perubahan teknologi 

2. Faktor organisasi meliputi : 

a. Tuntutan tugas (task demands) 

b. Tuntutan peran (role demands) 

c. Tuntutan interpersonal (interpersonal demands) 

3. Faktor personal meliputi : 

a. Masalah keluarga 

b. Masalah ekonomi 

c. Kepribadian 

 

Ketidakpastian ekonomi akan menyebabkan orang-orang merasa 

cemas tentang jaminan pekerjaan mereka. Ketidakpastian politik akan 

menyebabkan orang-orang yang berada di suatu negara menjadi stres. 

Sedangkan perubahan teknologi, dengan adanya inovasi yang baru 

menyebabkan orang-orang merasa teknologi menjadi suatu ancaman 

dalam pekerjaan mereka sehingga menimbulkan stres. 

Tuntutan tugas (task demands), faktor yang berhubungan dengan 

pekerjaan individu yang meliputi desain pekerjaan tersebut, kondisi 

kerja, serta pekerjaan fisik. Tuntutan peran (role demands), terkait 

dengan tekanan yang di tempatkan pada individu sebagai fungsi peran 

tertentu di organisasi. Tuntutan interpersonal (interpersonal demands), 

tekanan yang dibuat oleh karyawan lain. Dimana kurangnya dukungan 
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sosial dari rekan kerja dan lemahnya hubungan interpersonal dapat 

menyebabkan stres. 

Masalah keluarga seperti konflik pasangan suami-istri, masalah 

ekonomi seperti penghasilan yang kurang mencukupi kebutuhan hidup 

dan kepribadian tertutup. 

Berbeda pendapat dengan Robbins dan Judge, menurut Fathoni 

faktor-faktor penyebab stres karyawan adalah:  

1. Beban kerja yang sulit dan berlebihan  

2. Tekanan dan sikap pimpinan yang kurang adil dan wajar  

3. Waktu dan peralatan kerja yang kurang adil dan wajar  

4. Konflik antara pribadi dengan pimpinan atau kelompok kerja  

5. Balas jasa yang terlalu rendah  

6. Masalah keluarga seperti anak, istri, mertua, dan lainnya. 

 

Sunyoto mengkategorikan gejala akibat stres menjadi tiga yaitu:  

1. Gejala Fisiologis atau Fisik  

2. Gejala Psikologis  

3. Gejala Perilaku 

 

Gejala fisik atau fisiologis. Gejala fisik atau fisiologis merupakan 

gejala awal yang bisa diamati, terutama pada penelitian medis dan ilmu 

kesehatan. Stres cenderung berakibat pada perubahan metabolisme tubuh, 

meningkatnya detak jantung dan pernafasan, peningkatan tekanan darah, 

timbulnya sakit kepala, serta yang lebih berat lagi terjadinya serangan 

jantung.  

Sehingga akibat yang terjadi dari gejala fisik dapat menurunnya 

kinerja karyawan, dengan demikian perusahaan harus dapat memberikan 

perhatian lebih kepada karyawan. Contoh diadakannya perilaku hidup 
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sehat untuk karyawan yaitu mengadakan senam sehat seminggu sekali, 

sehingga karyawan sebisa mungkin terhindar dari gejala fisik tersebut.  
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Sedangkan gejala kedua yaitu gejala psikologis. Dimana pada 

gejala ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dalam bekerja. Hal tersebut 

merupakan efek psikologis yang paling sederhana dan paling jelas. Namun 

bisa saja muncul keadaan psikologis lainnya, misalnya ketegangan, 

kecemasan, mudah marah, kebosanan, suka menunda-nunda. Dampak 

akibat dari ketidakpuasan tersebut dapat menurunkan kinerja karyawan, 

dan itu bisa menghambatnya suatu produktivitas terhadap perusahaan.  

Pada gejala ketiga yaitu gejala perilaku. Hal ini mencakup dalam 

produktivitas, absensi, dan tingkat keluarnya karyawan, juga perubahan 

dalam kebiasaan makan, merokok dan konsumsi alkohol, bicara cepat, 

gelisah, dan gangguan tidur. Akibat dari hal yang dirasakan oleh karyawan 

dapat menghambat produktivitas kinerja karyawan untuk perusahaan.  

Senada dengan pendapat Sunyoto, Robbins dan Judge berpendapat 

bahwa gejala akibat stres dalam dikelompokkan dalam tiga kategori umum 

yaitu:  

1. Gejala Fisiologis  

2. Gejala Keprilakuan  

3. Gejala Psikologis. 

 

Dapat disimpulkan dari pendapat Sunyoto, Robbins dan Judge 

terdapat tiga kategori akibat terjadinya stres yaitu gejala fisiologis, gejala 

psikologis dan gejala perilaku. Pengaruh awal dari stres umumnya berupa 

gejala fisiologis. Stres dapat menciptakan perubahan dalam metabolisme, 

meningkatkan detak jantung dan tarikan nafas, meningkatkan tekanan 

darah, sakit kepala, dan memicu serangan jantung.  
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Berdasarkan penjelasan dari para ahli, maka diketahui terdapat 

banyak dimensi dalam menilai stres kerja seperti beban kerja, kualitas 

supervisi yang buruk, tekanan dan desakan waktu, hubungan interpersonal 

atau konflik antar pribadi dan antar kelompok, konflik peran dan 

ambiguitas, kondisi pekerjaan atau lingkungan kerja dan pengembangan 

karir. 

   Selanjutnya menurut Cavanaugh dan Frew D. R (2002) 

menyatakan dua faktor yang dapat menimbulkan stres yaitu : 

1. Faktor Organisasi 

2. Faktor Pribadi 

 

Dalam faktor organisasi yang dapat menyebabkan stres beberapa 

diantaranya ialah tekanan untuk menghindari kesalahaan atau 

menyelesaikan tugas dalam waktu yang mepet, beban kerja yang 

berlebihan, atasan yang selalu menuntut dan tidak peka, serta rekan kerja 

yang tidak menyenangkan.
 

Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokan 

menjadi tuntutan tugas, peran, dan antar pribadi.  

Faktor pribadi terdiri dari masalah keluarga, masalah ekonomi 

pribadi, serta kepribadian dan karakter yang melekat dalam diri seseorang.
 

Faktor individual yang secara signifikan memengaruhi stres 

adalah sifat dasar seseorang, artinya gejala stres yang diekspresikan pada 

pekerjaan bisa jadi sebenarnya berasal dari kepribadian orang itu. 

       Sama halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Griffin dan 

Moorhead (2011) tentang penyebab utama stres kerja yaitu : 

1. Tekanan organisasi meliputi : 

http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga
http://id.wikipedia.org/wiki/Kepribadian
http://id.wikipedia.org/wiki/Kepribadian
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a. Tuntutan tugas 

b. Tuntutan fisik 

c. Tuntutan peran 

d. Tuntutan interpersonal 

2. Tekanan kehidupan dapat di kategorikan menjadi dua yaitu : 

a. Perubahan hidup 

b. Trauma kehidupan 

 

Tuntutan tugas ialah tekanan yang terkait dengan pekerjaan yang 

spesifik atau tertentu yang dilaksanakan seseorang. Tuntutan fisik yaitu 

tekanan yang terkait pekerjaan yang menuntut fisik pekerja. Tuntutan 

peran yaitu tekanan yang terkait dengan peran yang diharapkan pada 

seorang individu di dalam organisasi. Tuntutan interpersonal ialah 

tekanan yang terkait dengan gaya kepemimpinan, konflik personal dan 

tekanan dari suatu kelompok. 

Setiap perubahan yang berarti pada individu tersebut atau 

kondisi kerja, perubahan hidup yang terlalu banyak dapat menyebabkan 

masalah kesehatan. Trauma kehidupan, sebuah pergolakan dalam 

kehidupan seorang individu yang mengubah sikap, emosi atau 

prilakunya. 

       Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan stres kerja dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor probadi, faktor organisasi, 

dan faktor lingkungan. 

3.3 Dampak Dari Stres Kerja 

       Karyawan yang mengalami stres dalam bekerja tentunya akan 

merasakan dampak yang kurang baik terhadap pekerjaannya. Berikut ini 

akan dibahas lebih lanjut tentang apa saja dampak yang ditimbulkan dari 
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stres kerja. Seperti yang dinyatakan oleh Robbins dan Judge (2008) 

mengkategorikan dampak stres kerja sebagai berikut : 

1. Gejala fisiologis 

2. Gejala psikologis 

3. Gejala prilaku 

 

Gejala fisiologis, menyebabkan peningkatan tekanan darah, 

menyebabkan sakit kepala, menyebabkan serangan jantung, mengubah 

metabolisme. Gejala psikologis juga menyebabkan ketidakpuasan, 

tekanan, kegelisahan, mudah marah, kebosanan dan lain-lain. Sedangkan 

untuk gejala prilaku akan menyebabkan perubahan pada produktivitas, 

ketidakhadiran, keluar masuknya tenaga kerja, perubahan pada kebiasaan 

makan, meningkatkan konsumsi minuman keras dan rokok, gangguan 

tidur dan lain-lain. 

 Menurut Griffin dan Moorhead (2011) konsekuensi dari stres ada 

tiga yaitu sebagai berikut : 

1. Konsekuensinya terhadap individu 

2. Konsekuensinya terhadap organisasi 

3. Kelelahan atau kejenuhan (burnout) 

 

Konsekuensi terhadap individu dapat dilihat mulai dari segi prilaku 

yang menyebabkan penyalahgunaan obat-obatan dan alkohol, tindak 

kekerasan, agresi, gangguan nafsu makan.  

Dari segi psikologis, menyebabkan gangguan tidur, depresi, 

menganggu kesehatan mental, kesejahteraan karyawan, menimbulkan 

masalah dalam keluarga. Dari segi kesehatan yang menyebabkan 

gangguan terhadap kesejahteraan fisik, penyakit hati, stroke, dan lain-
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lain. Konsekuensi terhadap organisasi yaitu menurunnya kinerja, 

menyebabkan ketidakhadiran, dan keluar masuknya pekerja serta 

menurunnya motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Kelelahan atau 

kejenuhan (burnout), perasaan akan suatu kelelahan yang terjadi ketika 

seorang individu mengalami terlalu banyak tekanan dan memiliki sumber 

kepuasan yang sedikit disaat bersamaan. 

   Sedangkan menurut Keith Davis dan John W. Newstrom (1992) 

ada dua tipe orang yang didasarkan pada reaksi terhadap situasi stres, 

sebagai berikut: 

1. Orang tipe A 

2. Orang tipe B 

 

Orang dengan tipe kepribadian A yaitu mereka yang agresif dan 

kompetitif, menetapkan standar-standar tinggi dan meletakkan diri 

mereka di bawah tekanan waktu. Mereka lebih mudah terserang penyakit, 

misalnya serangan jantung. Sebaliknya orang dengan tipe kepribadian B 

yaitu orang yang lebih santai dan bersikap tenang. Mereka menerima 

situasi-situasi yang ada dan bekerja sesuai dengan situasi tersebut dan 

bukan melawannya dengan berkompetisi. Orang-orang seperti ini 

bersikap santai shubugan dengan tekanan waktu, sehingga mereka 

cenderung kurang mempunyai masalah yang berkaitan dengan stres. 

       Jadi dapat disimpulkan bahwa dampak dari stres kerja dapat 

berdampak buruk bagi individu dan organisasi. Bagi individu dapat terjadi 

pada semua tipe kepribadian baik yang memiliki kepribadian tipe A 
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maupun kepribadian tipe B yang dapat dilihat dari gejala-gejala yang 

ditimbulkan yaitu gejala fsiologis, gejala psikologis dan gejala prilaku. 

3.4 Tanda-tanda Stres Kerja 

       Untuk mendeteksi apakah seseorang terkena stres atau tidak dapat 

ditandai dengan tanda-tanda stres kerja. Sama halnya dengan yang 

diungkapkan oleh Randall S. Hansen tanda-tanda peringatan dini adanya 

stres di tempat kerja yaitu : 

1. Sikap apatis 

2. Sikap negatif atau sikap sinis 

3. Semangat kerja yang rendah 

4. Kebosanan dan kegelisahan 

5. Frustasi, kelelahan, depresi, pengasingan 

6. Mudah marah 

7. Masalah fisik, seperti sakit kepala dan masalah lambung 

8. Ketidakhadiran 

 

Sikap apatis yaitu sikap acuh tidak acuh atau tidak peduli, seseorang 

yang diindikasi sedang mengalami stres kerja akan bersikap tidak peduli 

terhadap sesuatu apapun yang terjadi disekitarnya. Sikap negatif atau 

sikap sinis merupakan ketidakpercayaan, seseorang yang mengalami 

stres kerja akan bersikap sinis terhadap kemampuan yang dimilikinya, 

cenderung akan menolak dan tidak bertindak. Seseorang yang sedang 

mengalami stres kerja cenderung akan memiliki semangat kerja yang 

rendah, maka tingkat prestasi kerjanya pun rendah.  

Kebosanan dan kegelisahan akan dirasakan oleh seseorang yang 

sedang mengalami stres kerja, dalam menyelesaikan pekerjaannya ia 

akan merasa bosan dan gelisah yang timbul dengan sendirinya. 

Seseorang yang sedang mengalami stres kerja akan merasa frustasi dalam 
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menyelsaikan pekerjaan, kelelahan kerja, depresi dan melakukan 

pengasingan diri. 

Mudah marah adalah salah satu tanda adanya stres yang paling 

mudah untuk dikenali, karena seseorang yang sedang mengalami stres 

kerja cenderung akan lebih mudah marah. Berbagai permasalahan fisik 

akan dialami oleh seseorang yang sedang mengalami stres kerja seperti 

diantaranya lebih mudah terserang sakit kepala dan asam lambung 

meningkat. Ketidakhadiran merupakan salah satu indikasi stres ditempat 

kerja, karena seseorang yang mengalami stres kerja akan menenangkan 

fikiran sejenak dengan cara tidak masuk kerja. 

       Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa seorang 

karyawan yang mengalami stres kerja dapat ditandai dengan mengenali 

tanda-tanda stres kerja yang terjadi seperti yang telah disebutkan di atas. 

3.5 Mengelola Stres Kerja 

       Setelah mengenali tanda-tanda stres ditempat kerja, maka untuk 

dapat mengendalikan seseorang yang sedang mengalami stres kerja perlu 

dilakukan pengelolaan. Berikut ini akan dibahas tentang bagaimana 

caranya untuk mengelola stres kerja secara baik. Menurut Robbins dan 

Judge (2008) ada dua pendekatan untuk mengelola stres yaitu : 

1. Pendekatan individu  

2. Pendekatan organisasi 

 

Pendekatan individu meliputi penerapan teknik time management, 

meningkatkan latihan fisik atau berolahraga, pelatihan untuk relaksasi, 

memperluas jaringan pendukung sosial. Pendekatan organisasi meliputi 
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meningkatkan seleksi personal dan penempatan kerja, pelatihan, 

menggunakan penetapan tujuan yang realistik, mendesain ulang 

pekerjaan, meningkatkan keterlibatan karyawan, meningkatkan 

komunikasi, menerapkan program kesejahteraan di perusahaan. 

       Untuk mempertegas hal itu Griffin dan Moorhead (2011) 

menjelaskan bahwa ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk 

mengelola stres di tempat kerja yaitu : 

1. Strategi individu  

2. Strategi organisasi 

 

Strategi individu mengatasi stres meliputi olahraga, relaksasi, 

mengelola waktu, mengelola peran, dukungan kelompok. Strategi 

organisasi mengatasi stres meliputi program institusional seperti 

mengelola stres melalui mekanisme yang didirikan oleh organisasi. 

Sebagai contoh jam kerja, dapat menyebabkan masalah untuk 

karyawan, karena mereka terus menyesuaikan pola tidur dan relaksasi. 

Berikutnya yaitu program kolateral atau jaminan merupakan program 

perusahaan yang secara khusus dibuat untuk membantu karyawan 

menghadapi stres. Contohnya program pengelolaan stres, program 

kesehatan dan lain-lain. 

       Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan terdapat 

banyak cara yang dapat dilakukan untuk dapat mengelola stres kerja, 

diantaranya adalah dengan strategi tertentu seperti melakukan 

pendekatan-pendekatan baik pendekatan kepada individunya maupun 

pendekatan organisasi. 
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3.6 Hubungan Stres Kerja terhadap Kepuasan Kerja 

        Banyak studi yang dilakukan oleh para peneliti yang mengkaji 

hubungan antara stres dan kepuasan kerja. Stres adalah suatu kondisi 

ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berfikir, dan kondisi 

seseorang. Sedangkan kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang 

menyenangkan dimana para karyawan memandang pekerjaan mereka. 

Keduanya saling berhubungan seperti yang dikemukakan Robbins (2003) 

bahwa salah satu dampak stres secara psikologis dapat menurunkan 

kepuasan kerja karyawan. Robbins (2003) juga berpendapat bahwa stres 

dapat menyebabkan ketidakpuasan. 

       Bagi banyak orang kuantitas stres yang rendah sampai sedang, 

memungkinkan mereka melakukan pekerjaannya dengan lebih baik, 

karena membuat mereka mampu meningkatkan intensitas kerja, 

kewaspadaan, dan kemampuan bereaksi. Tetapi tingkat stres yang tinggi, 

atau bahkan tingkat sedang yang berkepanjangan, akhirnya akan 

menyebabkan kinerja yang merosot. Penelitian-penelitian yang dilakukan 

oleh Peni Tunjung Sari (2011); Ari Styawahyuni dan Made yuniari 

(2013); Dhini Rama Dhania (2010);  Thayib dan Budiman Christiananta 

dan Siti Sulasmi dan Anis Eliyana (2013) pada umumnya 

mengidentifikasikan bahwa stres kerja dan kepuasan kerja mempunyai 

hubungan yang terbalik. 

       Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan 

sementara melalui hipotesis penelitian sebagai berikut:  
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       Dari penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat 

disintesiskan bahwa stres kerja merupakan tekanan yang dirasakan oleh 

karyawan. Stres kerja dapat timbul dari dalam pekerjaan maupun dari 

luar pekerjaan yang dapat mempengaruhi kondisi fisik maupun psikis 

karyawan dan memberikan dampak terhadap kinerja seseorang. Stres 

kerja dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu gejala fisik, gejala 

emosi dan gejala perilaku. 

B. Penelitian Terdahulu 

1. Nahid Darakhshan dan Jamid UI Islam dengan judul: Effect of 

Occupational Stress and Work-Life Balance on Job Satisfaction 
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penelitian menunjukan tingkat kepuasan kerja wanita tinggi dengan 

tingkat signifikansi stres kerja berpengaruh negatif rendah terhadap 

kepuasan kerja. Dan tingkat signifikansi work-life balance terhadap 
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2. Y.P.S. Kanwar dan A.K. Singh dan A.D. Kodwani dengan judul: 

Work-Life Balance and Burnout as Predictors of Job Satisfaction in 

The IT-ITES Industry. Journal of Business Perspective, Vol.13, 

No.2, 2009 
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Hasil pada penelitian tersebut menunjukan bahwa burnout berpengaruh 

signifikan negatif terhadap kepuasan kerja karyawan PT. IT-ITES. 

Sedangkan work-life balance memiliki pengaruh yang positif terhadap 

kepuasan kerja karyawan PT. IT-ITES. 
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Life Balance and Burnout as Predictors of Job Satisfaction in IT 
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Vol.2, No.12, 2013 

Analisis work-life balance dan kelelahan yang dilakukan pada PT. IT 

Gurgaon hanya dijelaskan sebagai item prediksi yang menjelaskan 

bagaimana hubungan antar variabel. Dan hasil yang ditunjukkan pada 

tabel korelasi adalah bahwa ada tingkat korelasi yang tinggi antara 

work-life balance dan kepuasan kerja. Sedangkan antara burnout dan 

kepuasan kerja memiliki tingkat korelasi rendah. 

4. Muhammad Imran Malik dan Farida Saleem dan Mehboob 

Ahmad dengan judul: Work-Life Balance and Job Satisfaction 

Among Doctors in Pakistan. South Asian Journal of Management, 

Vol.17, No.2, 2010 

Jurnal yang di ujikan kepada 175 dokter di Pakistan ini bertujuan 

untuk menunjukan hubungan antara kepuasan kerja dengan work-life 

balance. Dengan hasil tingkat kepuasan para dokter 70% dari sampel 

yang ada. Pada penelitian ini menunjukan bahwa pada suatu kasus 
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dimana seorang dokter yang dapat mengelola pekerjaan dan 

kehidupannya secara baik / berimbang, memiliki tingkat burnout yang 

lebih rendah, tingkat turnover intention yang lebih kecil dan 

berpengalaman lebih dalam kepuasan kerja. 

5. Peni Tunjung Sari dengan judul: Pengaruh Stres Kerja Terhadap 

Kepuasan Kerja Karyawan Pada PT. POS Indonesia (Perrsero) 

Bandung. Jurnal Universitas Komputer Indonesia, Vol.1, No.1, 

2011 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui stress kerja, 

kepuasan kerja dan menguji pengaruh stress kerja terhadap kepuasan 

kerja karyawan pada Kantor Pusat PT. Pos Indonesia (Persero) 

Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini 

berjumlah 410, dan teknik penarikan sampel menggunakan teknik 

probability sampling dengan jenis propotionate stratified random 

sampling (sampel acak berstrata) sehingga diperoleh 81 karyawan 

sebagai sampel. Hasil analisis penelitian menunjukkan pengaruh stres 

kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. Pos Indonesia 

(Persero) Bandung menunjukkan tingkat hubungan sedang, dengan 

kontribusi pengaruhnya sebesar 34,3%, dan sisanya sebesar 65,7% 

yang dipengaruhi oleh faktor lain seperti, gaya kepemimpinan, 

penilaian prestasi kerja, kompensasi, dan lain-lain. 
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6. Ari Styawahyuni dan Made Yuniari dengan judul: Pengaruh 

Pemberdayaan Karyawan dan Stres Kerja Terhadap Kepuasan 

Kerja Karyawan. Jurnal Universitas Udayana Bali, Indonesia, 

2013 

Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan 

karyawan dan stres kerja secara simultan terhadap kepuasan kerja 

karyawan, dan untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan dan stres 

kerja secara parsial terhadap kepuasan kerja, pada hasil menunjukan 

bahwa variabel stres kerja secara parsial berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kepuasan kerja. 

7. Dhini Rama Dhania dengan judul: Pengaruh Stres Kerja, Beban 

Kerja Terhadap Kepuasan Kerja (Studi Pada Medical 

Representatif Di Kota Kudus). Jurnal Psikologi Universitas Muria 
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Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil 

bahwa stres kerja tidak secara signifikan mempengaruhi kepuasan 

kerja yang dirasakan oleh medical representatif di kota kudus. 

Terdapat banyak hal yang mempengaruhi kepuasan kerja 

karyawannya. 

8. Thayib dan Budiman Christiananta dan Siti Sulasmi dan Anis 

Eliyana dengan judul: Pengaruh Spiritual Leadership, Stres Kerja 

dan Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja dan Prestasi Kerja 
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mengemukakan hasil bahwa kompensasi berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan dengan nilai signifikansi sebesar 

0,034 dan sama halnya dengan lingkungan kerja yang berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,037. 

10. Anggi Rizki Zaputri dan Kusdi Rahardjo dan Hamidah Nayati 

Utami dengan judul: Pengaruh Insentif Material dan Non 

Material Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Karyawan PT. 

Temprina Media Grafika Di Surabaya. Jurnal Fakultas Ilmu 

Administrasi, 2013 
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Berdasarkan hasil analisis path yang dilakukan dalam penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa variabel insentif material (X1) 

mempunyai pengaruh langsung yang signifikan terhadap kepuasan 

kerja (Y1) dengan nilai sebesar 0,381 dan juga berpengaruh langsung 

signifikan terhadap kinerja  (Y2) sebesar 0,403. Sedangkan untuk 

variabel intensif non material (X2) berpengaruh secara langsung 

terhadap kepuasan kerja (Y1) dengan nilai signifikan 0,452 dan 

berpengaruh signifikan sebesar 0,327 untuk kinerja (Y2). Dan terakhir 

variabel (Y1) berpengaruh langsung yang signifikan terhadap variabel 

(Y2) sebesar 0,200. 

11. Ratna Dhamayanti dengan judul: Pengaruh Konflik Keluarga-

Pekerjaan, Keterlibatan Pekerjaan dan Tekanan Pekerjaan 

Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Wanita PT. Tour & Travel. 

Jurnal Studi Manajemen & Organisasi, Vol.3, No.2, h: 93, 2006 

Penelitian ini dilakukan di Nusantara Tour & Travel kantor cabang dan 

kantor pusat Semarang. Dengan menggunakan metode regresi 

berganda dan dapat disimpulkan bahwa konflik keluarga-pekerjaan 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan 

wanita dengan P value 0,000<0,05 dengan t-hitung sebesar -4,143. 

Untuk keterlibatan pekerjaan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan wanita dengan P value 0,000<0,05 

dengan t-hitung sebesar 3,743. Sedangkan tekanan pekerjaan 
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berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan 

wanita dengan P value 0,002<0,05 dengan t-hitung sebesar -3,246. 

12. Amilin dan Rosita Dewi dengan judul: Pengaruh Komitmen 

Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Akintan Publik Dengan 

Stres Kerja Sebagai Variabel Moderating. Jurnal UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta, Vol.12, No.1, h: 13-24, 2008 

Dalam jurnal ini dapat di tarik kesimpulan bahwa variabel 

ketidakjelasan peran bukanlah variabel yang dapat mempengaruhi 

kepuasan kerja. Hanya variabel komitmen organisasi yang 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja. 

Tabel 1. Matriks Penelitian Terdahulu 

No 
Nama Pengarang 

Judul 
Variabel 

Tahun X1 X2 Y 

1 

Nahid 

Darakhshan, 

Jamid UI Islam, 

2014 

Effect of Occupational Stress and Work-

Life Balance on Job Satisfaction Among 

Female of Central Universities in Delhi, 

India 

   

2 

Y.P.S. Kanwar, 

A.K. Singh, A.D. 

Kodwani, 2009 

Work-Life Balance and Burnout as 

Predictors of Job Satisfaction in The IT-

ITES Industry 

 -  

3 
Mr. Sachin Gupta, 

Ms. Charu, 2013 

Analyzing Work-Life Balance and 

Burnout as Predictors of Job Satisfaction 

in IT Industry of Gurgaon” a Case Study 

IBM & WIPRO in 2008-10 

 -  

4 

Muhammad 

Imran Malik, 

Farida Saleem, 

Mehboob Ahmad, 

2010 

Work-Life Balance and Job Satisfaction 

Among Doctors in Pakistan 
 -  
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5 
Peni Tunjung 

Sari, 2011 

Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kepuasan 

Kerja Karyawan Pada PT. POS Indonesia 

(Perrsero) 

-   

6 

Ari Styawahyuni, 

Made yuniari, 

2013 

Pengaruh Pemberdayaan Karyawan dan 

Stres Kerja Terhadap Kepuasan Kerja 

Karyawan 

-   

7 
Dhini Rama 

Dhania, 2010 

Pengaruh Stres Kerja, Beban Kerja 

Terhadap Kepuasan Kerja (Studi Pada 

Medical Representatif Di Kota Kudus) 

-   

8 

Thayib, Budiman 

Christiananta, Siti 

Sulasmi, Anis 

Eliyana, 2013 

Pengaruh Spiritual Leadership, Stres 

Kerja dan Kompensasi Terhadap 

Kepuasan Kerja dan Prestasi Kerja Social 

Worker Organisasi Sosial Di Surabaya 

-   

9 
Khaidir Anas, 

2011 

Pengaruh Kompensasi dan Lingkungan 

Kerja Terhadap Kepuasan Kerja 

Karyawan PT. Karya Mitra Muda 

- - 

 

 

 

10 

Anggi Rizki 

Zaputri, Kusdi 

Rahardjo, 

Hamidah Nayati 

Utami, 2013 

Pengaruh Insentif Material dan Non 

Material Terhadap Kepuasan Kerja dan 

Kinerja Karyawan PT. Temprina Media 

Grafika Di Surabaya 

- -  

11 
Ratna 

Dhamayanti, 2006 

Pengaruh Konflik Keluarga-Pekerjaan, 

Keterlibatan Pekerjaan dan Tekanan 

Pekerjaan Terhadap Kepuasan Kerja 

Karyawan Wanita PT. Tour & Travel 

- -  

12 
Amilin, Rosita 

Dewi, 2008 

Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap 

Kepuasan Kerja Akintan Publik Dengan 

Stres Kerja Sebagai Variabel Moderating 

- -  

Sumber : Data diolah oleh peneliti tahun (2015) 

Keterangan:  

X1 : Work-life balance 

X2 : Stres Kerja 

   Y : Kepuasan Kerja 

C. Kerangka Pemikiran 
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Kepuasan kerja merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh 

sebuah organisasi. Kepuasan kerja merupakan keadaan emosional yang 

menyenangkan dimana para karyawan memandang pekerjaan mereka. 

Dalam bekerja seseorang akan memiliki perasaan puas ataupun tidak puas 

terhadap aspek-aspek dalam pekerjaannya. Kepuasan kerja tidak datang 

begitu saja, namun banyak hal yang memicu kepuasan atau ketidakpuasan 

seseorang terhadap pekerjaannya baik yang timbul dari dalam diri sendiri 

(internal) maupun dari luar dirinya (eksternal). 

       Salah satu faktor dari dalam diri seseorang yang mempengaruhi 

kepuasan kerja adalah work-life balance. Work-life balance merupakan 

suatu keadaan dimana seseorang dapat menyeimbangkan waktu bagi 

kehidupan pribadinya dan untuk urusan pekerjaan. Ketika seorang tenaga 

pendidik dapat menyeimbangkan antara pekerjaan dengan kehidupan 

pribadinya maka seseorang tersebut akan memiliki kepuasan kerja yang 

lebih baik dibandingkan dengan orang lain yang tidak dapat 

menyeimbangkan antara pekerjaan dengan kehidupannya sehingga ia 

cenderung akan merasa tidak puas terhadap pekerjaannya. Dengan 

demikian, adanya work-life balance maka akan timbul kepuasan kerja, 

atau dapat dikatakan bahwa work-life balance membantu mendorong 

tercapainya kepuasan kerja. Sehingga dapat diartikan jika work-life 

balance tinggi, maka kepuasan kerja seseorang akan meningkat dan 

sebaliknya jika work-life balance rendah maka kepuasan kerja seseorang 

akan menurun. 
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       Selain itu tingginya tingkat tuntutan pekerjaan dapat diprediksi 

sebagai salah satu pemicu stres dalam bekerja. Jika seorang tenaga 

pendidik mengalami stres kerja akan dapat mempengaruhi berbagai 

aktivitas kerja dan juga mempengaruhi tingkat kepuasan dalam bekerja. 

Jika seseorang memiliki tingkat stres kerja yang rendah maka akan 

cenderung memiliki kepuasan kerja yang baik dibandingkan dengan 

seorang yang memiliki tingkat stres kerja tinggi akan lebih cenderung 

memiliki kepuasan kerja yang rendah. Maka dapat dikatakan bahwa stres 

kerja juga berpengaruh terhadap kepuasan kerja. 

              Dari penjelasan di atas, maka dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel terikat (dependen) adalah kepuasan kerja (Y). Kepuasan kerja 

sebagai variabel terikat dipengaruhi oleh dua variabel bebas (independen), 

yakni work-life balance sebagai (X1), dan stres kerja sebagai (X2). Untuk 

memperjelas kerangka berpikir tersebut, dapat digambarkan menjadi 

paradigma penelitian sebagai berikut: 

Gambar 1. Keterkaitan Variabel 

 

     H1 

 

 

    H3 

     H2 

 

 

 

Keterangan:  

X1 

Work-life balance 

X2 

Stres Kerja 

Y 

Kepuasan Kerja 
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X1 : Variabel bebas 

X2 : Variabel bebas 

Y : Variabel terikat 

H1 : Hipotesis 1 

H2 : Hipotesis 2 

H3 : Hipotesis 3 

 :  Arah pengaruh antar variabel 

D. Hipotesis  

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka diajukan hipotesis sebagai berikut: 

Hipotesis 1 

Ho  : Work-life balance tidak berpengaruh positif terhadap 

kepuasan kerja tenaga pendidik Fakultas Ekonomi di 

Universitas Negeri Jakarta 

Ha  : Work-life balance berpengaruh positif terhadap kepuasan 

kerja tenaga pendidik Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri 

Jakarta  

Hipotesis 2 

Ho  : Stres kerja tidak berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja 

tenaga pendidik Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri 

Jakarta  

Ha  : Stres kerja berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja 

tenaga pendidik Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri 

Jakarta  
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Hipotesis 3 

Ho  : Work-life balance dan stres kerja secara bersama-sama tidak 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja tenaga pendidik Fakultas 

Ekonomi di Universitas Negeri Jakarta 

Ha  : Work-life balance dan stres kerja secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja tenaga pendidik Fakultas 

Ekonomi di Universitas Negeri Jakarta  
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BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Objek Dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

       Penelitian tentang pengaruh work-life balance dan stres kerja 

terhadap kepuasan kerja tenaga pendidik (dosen) Fakultas Ekonomi akan 

dilakukan di Universitas Negeri Jakarta yang berlokasi di Jalan 

Rawamangun Muka, Jakarta Timur.  

2. Waktu Penelitian 

       Penelitian yang berkaitan dengan work-life balance, stres kerja dan 

kepuasan kerja akan dilakukan pada tiga bulan yaitu Juli 2015 s/d 

Oktober 2015. 

 

3. Objek Penelitian 

       Objek dalam penelitian ini adalah seluruh tenaga pendidik (dosen) 

Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Jakarta 

4. Batasan Penelitian 

       Batasan masalah dibuat guna penelitian dapat berjalan dengan lebih 

terarah dan terencana sehingga dapat mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Berhubung dengan adanya keterbatasan yang dimiliki oleh 
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peneliti baik dari segi dana dan waktu maka penelitian ini akan dibatasi 

pada pengaruh work-life balance dan stres kerja terhadap kepuasan kerja. 

B. Metode Penelitian 

       Untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan 

penelitian deskriptif dan verifikatif. Menurut Sugiyono (2008)  

penelitian deskriptif adalah penelitian yang berfungsi untuk 

mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang 

diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa 

harus melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum. Riset deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh deskriptif atau 

gambaran mengenai work-life balance dan stres kerja serta kepuasan 

kerja tenaga pendidik Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Jakarta. 

Riset deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah 

berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. 

 

       Suharmi Arikunto (2008) mengemukakan “penelitian verifikatif pada 

dasarnya ingin menguji kebenaran pengumpulan data di lapangan”. Dalam 

penelitian ini diuji mengenai pengaruh work-life balance dan stres kerja 

terhadap kepuasan kerja tenaga pendidik (dosen) Fakultas Ekonomi di 

Universitas Negeri Jakarta. 

       Berdasarkan jenis risetnya yaitu riset deskriptif dan riset verifikatif maka 

metode penelitian yang digunakan adalah Explanatory Survey. Menurut 

Sugiyono (2008) “Explanatory Survey merupakan metode penelitian yang 

bermaksud menjelaskan kedudukkan variabel-variabel yang diteliti serta 

pengaruh antara satu variabel dengan variabel yang lain”. Penelitian 

eksplanatori dilakukan untuk menemukan penjelasan tentang mengapa suatu 

kejadian atau gejala terjadi. Hasil akhir dari penelitian ini adalah gambaran 

mengenai hubungan sebab akibat. 
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C. Operasional Variabel Penelitian 

1. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas (independen) dan variabel 

terikat (dependen). Variabel bebas yaitu work-life balance (X1) dan stres kerja 

(X2), sementara untuk variabel terikat yaitu kepuasan kerja (Y). Operasional 

variabel penelitian dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2. Operasional Variabel 

Konsep Variabel Dimensi Indikator 

X1 Work-life Balance adalah suatu 

situasi di mana seseorang mampu 

menyeimbangkan tuntutan waktu, 

emosi dan sikap pada pekerjaan 

dengan kehidupan di luar pekerjaan 

seperti keluarga dan kepentingan 

untuk diri sendiri. 

 

Hill et al., (2001), Clarke dalam 

Lazar et al., (2010), Moore (2007) 

 

 

 

1. Pekerjaan 

 

2. Keluarga 

 

 

 

3. Pribadi 

1. Kebutuhan waktu untuk 

menyelesaikan pekerjaan 

1. Kebutuhan waktu untuk keluarga 

2. Kebutuhan waktu untuk pasangan 

3. Kebutuhan waktu untuk anak-

anak 

1. Kebutuhan waktu untuk 

perawatan diri 

2. Kebutuhan waktu untuk olahraga 

3. Kebutuhan waktu untuk hobi 

4. Kebutuhan waktu untuk 

pendidikan 

5. Kebutuhan waktu untuk kegiatan 

social 

6. Kebutuhan waktu untuk 

pengembangan diri 
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Konsep Variabel Dimensi Indikator 

X2 Stres Kerja merupakan tekanan 

yang dirasakan oleh karyawan. 

Stres kerja dapat timbul dari dalam 

pekerjaan maupun dari luar 

pekerjaan yang dapat 

mempengaruhi kondisi fisik , 

perilaku maupun psikis (emosi) 

karyawan dan memberikan dampak 

terhadap kinerja seseorang.  

 

Eva H Saragih (2010), Robbins dan 

Judge (2008: p.598), Griffin dan 

Moorhead (2011: p.171) 

1. Gejala fisik 

2. Gejala 

Perilaku 

3. Gejala Emosi 

 

 

 

 

 

 

Y Kepuasan Kerja merupakan suatu 

sikap dan perasaan positif atas 

pekerjaan. Semakin banyak aspek-

aspek dalam pekerjaan yang sesuai 

dengan keinginan dan harapan 

karyawan, semakin tinggi kepuasan 

kerja yang dirasakan. 

 

Robbins (1996), Luthans (1992), 

Almigo (2004) 

1. Pekerjaan itu 

sendiri 

2. Pendapatan 

3. Kesempatan 

Promosi 

4. Pengawasan 

5. Rekan Kerja 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah oleh peneliti tahun (2015) 

2. Skala Penelitian 

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala likert. 

Menurut Nazir (2005), “skala likert adalah skala yang didasarkan atas 

penjumlahan sikap responden dalam merespon pertanyaan berdasarkan 

indikator-indikator suatu konsep atau variabel yang diukur”. Ketika 

menggunakan skala likert, skor dari jawaban yang ditunjukkan responden 
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dijumlahkan dan jumlah ini merupakan total skor, yang kemudian ditafsirkan 

sebagai respon dari responden. 

Tabel 3. Skala Likert 

Pilihan Jawaban Skor Positif Skor Negatif 

Sangat Setuju 5 1 

Setuju 4 2 

Kurang Setuju 3 3 

Tidak Setuju 2 4 

Sangat Tidak Setuju 1 5 

   Sumber : Nazir (2005) 

D. Populasi Dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 79 dosen tetap Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta baik yang berstatus sebagai calon 

pegawai negeri sipil (CPNS) maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS).  

2. Teknik Pengambilan Sampel 

       Menurut Suharyadi (2009) sampel adalah suatu bagian dari populasi 

tertentu yang menjadi perhatian. Sedangkan menurut Sugiyono (2008) 

“sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut”.  

   Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan sampling 

dalam meneliti tingkat kepuasan kerja tenaga pendidik (dosen) Fakultas 

Ekonomi di Universitas Negeri Jakarta. Supranto (2000) menyatakan 
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“sampling merupakan cara pengumpulan data dimana yang diselidiki adalah 

elemen sampel dari suatu populasi”. 

Metode sampling yang digunakan adalah simple random sampling 

yaitu teknik pengambilan sampel secara acak sederhana, yang memberikan 

kesempatan sama pada seluruh anggota populasi untuk dijadikan sampel 

penelitian. Berdasarkan tabel Isaac and Michael dengan menggunakan taraf 

signifikansi 5% diperoleh sampel sebanyak 65 orang. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Data Primer 

       Menurut Warsito (1995) data primer merupakan informasi yang 

dikumpulkan langsung dari sumbernya. Data primer dalam penelitian ini 

diperoleh dengan cara sebagai berikut : 

1. Indriantoro dan Supomo (2002) menyatakan bahwa wawancara 

merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey yang 

menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan 

tenaga pendidik (dosen) Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri 

Jakarta untuk memperoleh gambaran umum tentang sekolah. Pada 

penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, 

dimana peneliti tidak mengatur jalannya wawancara dan masing-

masing wawancara disesuaikan dengan masing-masing responden. 

2. Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi langsung. 

Menurut Donald. R (2006) “observasi langsung adalah observasi 
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yang terjadi ketika pengobservasi hadir secara fisik dan memonitor 

apa yang terjadi secara personal”. Observasi ini dilakukan dengan 

melakukan pengamatan terhadap objek penelitian, maupun tempat 

penelitian, tanpa mengajukan suatu pertanyaan. Berbagai hasil 

pengamatan dapat dicatat untuk dijadikan data dalam penelitian. 

3. Supranto (2008) mengatakan  

Kuesioner atau daftar isian adalah suatu teknik 

pengumpulan data secara tidak langsung yang terdiri dari 

satu set pertanyaan yang tersusun secara sistematis dan 

standar sehingga pertanyaan yang sama dapat diajukan 

terhadap setiap responden.  

 

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

jenis pertanyaan tertutup. Kuesioner jenis ini membatasi responden 

dengan keharusan memilih antara jawaban-jawaban yang sudah 

tercantum di dalam kuesioner. 

2. Data Sekunder 

       Menurut Hadi (1997)  

data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak 

langsung, baik berupa keterangan maupun literature yang ada 

hubungannya dengan penelitian yang sifatnya melengkapi 

atau mendukung data primer.  

 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

berupa data sekunder tambahan berupa jurnal-jurnal penelitian 

terdahulu yang mendukung penelitian ini. 
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F. Metode Analisis 

1. Uji Instrumen 

       Uji instrumen adalah pengujian yang dilakukan apakah data-data 

yang diperoleh akurat dan objektif. Agar data yang dikumpulkan benar-

benar berguna, maka alat ukur yang digunakan harus valid dan reliabel. 

Dalam uji instrumen terdapat pengujian yang harus dilakukan yaitu uji 

validitas dan uji reliabilitas  

1.1 Uji Validitas 

      Uji validitas dilakukan untuk menguji apakah suatu kuesioner 

layak digunakan sebagai instrumen penelitian. Uji validitas 

dilakukan dengan rumus product moment, yaitu dengan 

mengkorelasikan skor tiap item dengan skor totalnya. Dengan 

kriteria pengujian validitas sebagai berikut : 

1. Jika r hitung > r tabel, maka instrumen atau item pernyataan 

berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).  

2. Jika r hitung < r tabel, maka instrumen atau item pernyataan 

tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan 

tidak valid).  

1.2 Uji Reliabilitas 

       Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel jika jawaban 

seseorang terhadap pertanyaanya adalah konsisten atau stabil dari 

waktu kewaktu. Menurut Umar (2008) “uji reliabilitas berguna 

untuk menetapkan apakah instrumen, dalam hal ini kuisioner, dapat 
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digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang 

sama”. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur realibilitas 

yakni dengan uji statistik Cronbach Alpha. Nunnally (1990) dalam 

Ghozali (2006) menyatakan bahwa uji reliabilitas untuk alternatif 

jawaban lebih dari dua menggunakan uji cronbach's alpha, yang 

nilainya akan dibandingkan dengan nilai koefisien reliabilitas 

minimal yang dapat diterima. Reliabilitas kurang dari 0.6 adalah 

kurang baik, sedangkan 0.7 dapat diterima, dan lebih dari 0.8 

adalah baik. Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:  

1. Jika nilai nilai cronbach's alpha > 0.6, maka instrumen 

penelitian reliabel.  

2. Jika nilai cronbach's alpha < 0.6, maka instrumen 

penelitian tidak reliabel. 

2. Uji Asumsi Klasik 

       Sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu akan 

dilakukan pengujian terjadinya penyimpangan terhadap asumsi klasik. 

Dalam asumsi klasik terdapat beberapa pengujian yang harus dilakukan, 

yakni Uji Normalitas, Uji Multikolonieritas, dan Uji Heterosdastisitas. 

2.1 Uji Normalitas 

       Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan 

bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Ghozali (2005) 
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menyatakan jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak 

valid. 

       Cara untuk mengetahui normalitas adalah dengan melihat 

normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif 

dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk suatu 

garis lurus diagonal, dan plotting data akan dibandingkan dengan 

garis diagonal. Jika distribusi data residual adalah normal, maka 

garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti 

garis diagonalnya. 

2.2 Uji Linearitas 

       Menurut Priyatno (2010) uji linearitas bertujuan untuk 

mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear 

atau tidak secara signifikan. Uji linearitas biasanya digunakan 

sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. 

Pengujian dapat dilakukan dengan software Statistical Product and 

Service Solution (SPSS), dengan menggunakan test for linearity pada 

taraf signifikasi 0.05. Kriteria dalam uji linearitas adalah dua 

variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila signifikasi 

(linearity) kurang dari 0.05. 

2.3 Uji Multikolinearitas 

       Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada 

model regresi ditemukan adanya korelasi linear yang sempurna antar 

beberapa atau semua variabel bebas (independen). Kuncoro (2001) 
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uji ini dilakukan untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinearitas yaitu apabila korelasi antara dua variabel bebas 

lebih tinggi dibandingkan korelasi salah satu atau kedua variabel 

bebas tersebut dengan variabel terikat. Uji Multikolinearitas 

diperoleh dengan melihat pada nilai tolerance dan nilai inflasi 

variance (VIF). Nilai tolerance untuk semua variabel independen 

tidak mendekati 0,1. Nilai VIF diketahui bahwa semua variabel 

independen dalam penelitian ini kurang mendekati 10. 

2.4 Uji Heteroskedastisitas 

       Heteroskedastisitas muncul apabila kesalahan atau residual (e) 

dari model yang diamati tidak memiliki varian yang konstan dari satu 

observasi ke observasi lainnya. Artinya, setiap observasi mempunyai 

reliabilitas yang berbeda akibat perubahan dalam kondisi yang 

melatarbelakangi tidak terangkum dalam spesifikasi model. 

       Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji korelasi Rank 

Spearman yaitu dengan cara menghitung korelasi antara variabel 

bebas X dengan variabel galat (residual). Hipotesis pengujian asumsi 

heteroscedasticity dirumuskan sebagai berikut:  

Ho : varian galat konstan (homoscedasticity) 

Ha : varian galat tidak konstan (heteroscedasticity) 

Apabila nilai signifikansi pada korelasi masing-masing variabel 

independen menunjukkan nilai lebih besar dari tingkat signifikansi 
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5% maka hipotesis nol diterima artinya tidak terdapat 

heteroscedasticity.  

3. Analisis Regresi 

3.1 Uji t 

       Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara 

parsial berpengaruh atau tidak terhadap variabel terikat. Nilai t hitung 

dicari dengan rumus :  

bi  

t hitung =  

Sbi 

Keterangan:  

bi   : Koefisien regresi variabel i  

Sbi : Standar eror variabel i 

 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam Uji t pada penelitian ini 

sebagai berikut :  

1. Memformulasikan hipotesis 

Hipotesis 1 

a. Ho : Work-life balance tidak berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja tenaga pendidik (dosen) Fakultas Ekonomi 

di  Universitas Negeri Jakarta 

b. Ha : Work-life balance berpengaruh terhadap kepuasan 

kerja tenaga pendidik (dosen) Fakultas Ekonomi di 

Universitas Jakarta 

Hipotesis 2 
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a. Ho : Stres tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

tenaga pendidik (dosen) Fakultas Ekonomi diUniversitas 

Negeri Jakarta 

b. Ha : Stres berpengaruh terhadap kepuasan kerja tenaga 

pendidik (dosen) Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri 

Jakarta 

2. Menentukan taraf signifikansi 

Kriteria  

a. Ho diterima jika –t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel atau nilai 

signifikansi lebih besar dari 0.05 

b. Ho ditolak jika -t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel, serta 

nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 

 

3.2 Uji F (Regresi Simultan) 

       Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas 

secara bersamaan berpengaruh atau tidak terhadap variabel terikat. 

Nilai F hitung dicari dengan rumus : 

R² / k  

F hitung =  

(1- R²)/(n - k - l)  

Keterangan:  

R²  : Koefisien determinasi  

n    : Jumlah data atau kasus  

k    : Jumlah variable 
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Langkah-langkah yang dilakukan dalam uji F pada penelitian  ini 

adalah :  

1. Memformulasikan hipotesis 

Hipotesis 3 

a. Ho: Work-life balance dan stres kerja secara bersama-sama 

tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja tenaga 

pendidik (dosen) Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri 

Jakarta 

b. Ha : Work-life balancedan stres kerja secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja tenaga pendidik 

(dosen) Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Jakarta 

2. Menentukan taraf signifikansi  

Kriteria  

a. Ho diterima jika F hitung < F tabel atau nilai signifikansi 

lebih besar dari 0.05 

b. Ho ditolak jika F hitung > F tabel atau nilai signifikansi 

lebih kecil dari 0.05 

 

3.3 Uji Koefisien Determinasi (R²) 

       Uji R² atau disebut juga koefisien determinasi korelasi adalah 

pengujian yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

persentase pengaruh veriabel-variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Adjusted R² adalah sebuah statistik yang berusaha 
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mengoreksi Square untuk lebih mendekati ketepatan model dalam 

populasi.  

       Menurut Priyatno (2010) “analisis determinasi dalam regresi 

linear berganda digunakan untuk mengetahui persentase pengaruh 

sumbangan variabel bebas secara serentak terhadap variabel 

terikat”. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase 

variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu 

menjelaskan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi dicari dengan rumus :  

(ryx1)² + (ryx2)² – 2(ryx1) (ryx2) (rx1x2)  

    R²  =  

1-(rx1x2)²   

Keterangan:  

R²      = Koefisien determinasi  

ryx1   = Korelasi sederhana antara X1 dengan Y  

ryx2   = Korelasi sederhana antara X2 dengan Y  

rx1x2 = Korelasi sederhana antara X1 dengan X2 

 

Kriteria  

1. Nilai R² yang mendekati nol, berarti variabel-variabel bebas 

secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel terikat.  

2. Nilai R² yang mendekati satu, berarti variabel-variabel bebas 

secara keseluruhan dapat menjelaskan variabel terikat dan 

semakin baik hasil untuk model regresi tersebut. 

3.4 Analisis Regresi Linear Berganda 
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       Menurut Priyatno (2010) analisis regresi linear berganda adalah 

hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen 

dengan variabel dependen. Analisis ini untuk memprediksikan nilai 

dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami 

kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-

masing. Model matematis persamaan regresi linear berganda dari 

penelitian ini adalah : 

Y’ = a + b1X1 + b2X2 

Keterangan:  

Y‟  : Variabel terikat (nilai prediksi) 

a     : Konstanta  

b1  : Koefisien regresi 

b2  : Koefisien regresi 

X1 : Variabel bebas 

X2 : Variabel bebas 
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BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Deskripsi Data 

Deskripsi data hasil penelitian dimaksudkan untuk menyajikan gambaran 

data yang diperoleh dari responden yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh antara work life balance, stress kerja terhadap kepuasan 

kerja baik secara parsial maupun secara simultan. Masing-masing variabel 

independen maupun dependen diukur dengan menggunakan kuisioner skala likert.  

 Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui kuisioner, berikut ini dapat 

dijelaskan gambaran data mengenai work life balance, stress kerja dan kepuasan 

kerja ditinjau dari nilai rata-rata dan standar deviasi. 

Tabel 4. Statistik Deskriptif 

 

Mean 

Std. 

Deviation N 

Y 116.12 14.374 65 

X1 145.66 22.832 65 

X2 59.72 15.470 65 

 

Selanjutnya data yang diperoleh akan disajikan dan dikelompokkan dalam 

kategori kelas berdasarkan tingkatan. Untuk dapat membuat kategori kelas 

berdasar tingkatan maka terlebih dahulu dilakukan perhitungan untuk menentukan 

interval kelas. Cara menentukan interval kelas adalah sebagai berikut: 
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1. Work Life Balance 

Variabel work life balance memiliki jumlah butir pernyataan valid 

sebanyak 42 butir, maka skor tertinggi bila jawaban responden 5 adalah 210, 

sedangkan skor terendah apabila semua jawaban responden 1 adalah 42. Kelas 

yang terbentuk dikategorikan dalam tiga tingkatan yaitu tinggi, sedang dan 

rendah. Dengan rumus tersebut diperoleh interval kelas sebesar 56 untuk variabel 

tersebut. Berdasarkan perolehan nilai interval tersebut, disusun 3 kategori 

tingkatan work life balance sebagai berikut:  

Tabel 5. Kategori Tingkatan Work Life Balance 

No Interval Kategori 

1 42 – 98 Rendah 

2 99 – 155 Sedang 

3 156- 212 Tinggi 

Sumber: data primer diolah, 2015 

Tabel 4 menyajikan nilai rata-rata dan standar deviasi yang diperoleh dari 

65 responden yang mencerminkan variabel work life balance. Nilai rata-rata 

jawaban responden pada variabel work life balance sebesar 145,66. Mengacu pada 

pengelompokan data berdasar kategori yang terdapat dalam tabel diatas maka 

rata-rata reponden memiliki work life balance yang dapat dikategorikan tinggi. 

2. Stress Kerja 

Variabel stress kerja memiliki jumlah butir pernyataan valid sebanyak 22 

butir, maka skor tertinggi bila jawaban responden 5 adalah 115, sedangkan skor 

terendah apabila semua jawaban responden 1 adalah 22. Kelas yang akan dibentuk 
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dikategori dalam tiga tingkatan yaitu tinggi, sedang dan rendah. Dengan 

menggunakan rumus tersebut diatas, diperoleh interval kelas sebesar 30 untuk 

variabel tersebut. Berdasarkan perolehan nilai interval tersebut, disusun 3 kategori 

tingkatan stress kerja sebagai berikut:  

Tabel 6. Kategori Tingkatan Stress Kerja 

No Interval Kategori 

1 22 – 52 Rendah 

2 53 – 83 Sedang 

3 84 – 115 Tinggi 

 

Variabel stress memiliki nilai rata-rata jawaban responden sebesar 59.72. 

Bila dikategorikan ke dalam kelas interval yang dijelaskan pada tabel 6 diatas, 

maka rata-rata responden dapat dikategorikan memiliki stress kerja pada tingkatan 

sedang. 

3. Kepuasan Kerja 

Variabel kepuasan kerja yang merupakan variabel dependen diukur 

dengan menggunakan kuisioner skala likert. Jumlah butir pernyataan yang 

dinyatakan valid sebanyak 31 butir, maka skor tertinggi bila jawaban responden 5 

adalah 155, sedangkan skor terendah apabila semua jawaban responden 1 adalah 

31. Kelas yang akan dibentuk dikategori dalam tiga tingkatan yaitu tinggi, sedang 

dan rendah. Dengan menggunakan rumus tersebut diatas, diperoleh interval kelas 

sebesar  untuk variabel tersebut. Berdasarkan perolehan nilai interval tersebut, 

disusun 3 kategori kepuasan kerja berdasarkan tingkatan adalah sebagai berikut:  
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Tabel 7. Kategori Tingkatan Kepuasan Kerja 

No Interval Kategori 

1 31 – 72 Rendah 

2 73 – 114 Sedang 

3 114 -155 Tinggi 

 

Variabel kepuasan kerja sebagai variabel dependen memiliki nilai rata-rata 

jawaban responden sebesar 116.12. Bila dikategorikan ke dalam kelas interval 

yang dijelaskan sebelumnya maka nilai rata-rata responden tersebut masuk pada 

kategori kepuasan kerja yang tinggi.  

B. Uji Validitas Dan Reliabilitas Instrumen 

Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui 

kuisioner, Instrumen yang dikembangkan untuk mengukur variabel work life 

balance, stress kerja dan kepuasan kerja terlebih dahulu diujicobakan kepada 40 

responden. Berdasarkan hasil uji coba kuisioner tersebut, selanjutnya dilakukan 

perhitungan validitas dan reliabilitas butir instrumen untuk masing-masing 

variabel.  

Uji validitas instrumen dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah 

butir pernyataan yang disusun dalam instrument tesebut mampu mengukur apa 

yang seharusnya diukur. Dengan menggunakan perhitungan koefisien korelasi 

setiap item terhadap nilai totalnya dengan menggunakan Pearson Correlation 

maka dapat diketahui butir pernyataan yang valid dan tidak valid.  

Pengujian validitas dilakukan dengan membandingkan r hitung dengan r 

tabel. Kriteria pengujian validitas instrumen adalah sebagai berikut: 

- Apabila r hitung > r tabel maka butir pernyataan dianggap valid. 
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- Apabila r hitung < r tabel maka butir pernyataan dianggap tidak valid. 

Hasil perhitungan uji validitas butir pernyataan untuk masing-masing 

variabel dijelaskan berikut ini.  

1.  Validitas Instrument Work -Life Balance 

Instrumen yang mengukur variabel work life balance terdiri dari 62 butir 

pernyataan baik positif maupun negatif. Uji validitas instrument dilakukan dengan 

menghitung kooefisien korelasi masing-masing butir pernyataan terhadap nilai 

total variabel tersebut. Tabel berikut ini menyajikan hasil perhitungan koefisien 

korelasi masing-masing butir pernyataan yang mengukur work life balance.   

Tabel 8. Uji Validitas Instrumen Work Life Balance 
No 

Butir 

r hitung R tabel Keterangan No 

Butir 

r hitung R tabel Keterangan 

1 0.120 0.321 Tidak valid 32 0.290 0.321 Tidak valid 

2 0.263 0.321 Tidak valid 33 0.384 0.321 Valid 

3 -0.004 0.321 Tidak valid 34 0.638 0.321 Valid 

4 0.515 0.321 Valid 35 0.685 0.321 Valid 

5 0.193 0.321 Tidak valid 36 0.583 0.321 Valid 

6 -0.187 0.321 Tidak valid 37 0.461 0.321 Valid 

7 0.452 0.321 Valid 38 0.434 0.321 Valid 

8 0.015 0.321 Tidak valid 39 0.368 0.321 Valid 

9 0.353 0.321 Valid 40 0.299 0.321 Tidak valid 

10 0.625 0.321 Valid 41 0.470 0.321 Valid 

11 0.135 0.321 Tidak valid 42 0.251 0.321 Tidak valid 

12 0.218 0.321 Tidak valid 43 0.413 0.321 Valid 

13 0.561 0.321 Valid 44 0.610 0.321 Valid 

14 0.615 0.321 Valid 45 0.518 0.321 Valid 

15 0.613 0.321 Valid 46 0.732 0.321 Valid 

16 0.715 0.321 Valid 47 0.635 0.321 Valid 

17 0.516 0.321 Valid 48 0.127 0.321 Tidak valid 

18 0.449 0.321 Valid 49 0.072 0.321 Tidak valid 

19 -0.114 0.321 Tidak valid 50 0.036 0.321 Tidak valid 

20 0.049 0.321 Tidak valid 51 0.576 0.321 Valid 

21 0.464 0.321 Valid 52 0.328 0.321 Valid 

22 0.427 0.321 Valid 53 0.284 0.321 Tidak valid 

23 0.342 0.321 Valid 54 0.693 0.321 Valid 

24 0.352 0.321 Valid 55 0.455 0.321 Valid 

25 0.622 0.321 Valid 56 0.366 0.321 Valid 

26 0.177 0.321 Tidak valid 57 0.585 0.321 Valid 

27 0.560 0.321 Valid 58 0.758 0.321 Valid 

28 0.477 0.321 Valid 59 0.272 0.321 Tidak valid 

29 0.374 0.321 Valid 60 0.576 0.321 Valid 
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30 0.608 0.321 Valid 61 0.674 0.321 Valid 

31 0.153 0.321 Tidak valid 62 0.694 0.321 Valid 

Sumber: data primer diolah, 2015 

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi masing-masing butir 

pernyataan dapat diketahui validitas butir instrumen. Butir pernyataan yang 

dianggap valid memiliki kriteria r hitung > r tabel. Dengan menggunakan taraf 

signifikansi 5 persen dan jumlah responden untuk uji coba sebanyak 40 responden 

maka diperoleh nilai r tabel sebesar 0,321. Butir pernyataan dinyatakan tidak valid 

apabila r hitung < r tabel. Dengan menggunakan kriteria pengujian tersebut 

diketahui bahwa butir pernyataan yang valid terdiri dari 42 item, sedangkan 20 

butir pernyataan dinyatakan tidak valid. Rincian butir pernyataan untuk variabel 

work life balance disajikan dalam tabel kisi-kisi instrumen berikut ini.  

Tabel 9. Kisi-Kisi Instrumen Variabel Work Life Balance 

 

 

No Dimensi Indikator 

Butir Uji coba Butir Final Skor 

rata-rata 

Indikator Butir 

Pernyataan 

Positif 

Butir 

Pernyataan  

Negatif 

Butir 

Pernyataan 

Positif 

Butir 

Pernyataan  

Negatif 

1.  Pekerjaan  Kebutuhan waktu 

untuk 

menyelesaikan 

pekerjaan 

1*, 2*, 3*, 4 5*, 6*, 7, 8*, 

9, 10 

1 2, 3, 4 3,17 

 

2.  Keluarga Kebutuhan waktu 

untuk keluarga 

Kebutuhan waktu 

untuk pasangan 

Kebutuhan waktu 

untuk anak-anak 

11*, 12*, 13 

 

 

 

18, 19*, 20* 

 

 

24, 25, 26* 

14, 15, 16, 

17 

 

 

21, 22, 23 

 

 

27, 28, 29 

5 

 

 

 

10 

 

 

14, 15 

6,  7,  8,  9 

 

 

 

11, 12, 13 

 

 

16, 17, 18 

3.37 

 

 

 

3.44 

 

 

3.51 
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3.  Pribadi Kebutuhan waktu 

untuk perawatan 

diri 

Kebutuhan waktu 

untuk olahraga 

Kebutuhan waktu 

untuk hobi 

Kebutuhan waktu 

untuk pendidikan 

Kebutuhan waktu 

untuk kegiatan 

social 

Kebutuhan waktu 

untuk 

pengembangan 

diri 

30, 31*, 32*, 

33 

 

 

 

37, 38, 39 

 

 

44, 45 

 

 

48*, 49*, 

50* 

 

54, 55, 56 

 

 

 

 

59*, 60 

34, 35, 36 

 

 

 

 

40*, 41, 42*, 

43 

 

46, 47 

 

 

51, 52, 53* 

 

 

57, 58 

 

 

 

 

61, 62 

19, 20 

 

 

 

 

24, 25, 26 

 

 

29, 30 

 

 

35, 36, 37 

 

 

40 

21, 22, 23 

 

 

 

 

27, 28 

 

 

31,32 

 

 

33, 34 

 

 

38, 39 

 

 

 

 

41, 42 

3.39 

 

 

 

 

3.51 

 

 

3.72 

 

 

3.05 

 

 

3.85 

 

 

 

 

3.36 

Keterangan: * = butir yang drop 

Butir pernyataan yang tidak valid diantaranya adalah pernyataan dalam 

dimensi pekerjaan (indikator: kebutuhan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan) 

sebanyak 6 item yang mengukur apakah jam kerja yang dihadapi tetap atau 

fleksibel. Selain itu pada dimensi keluarga (indikator: kebutuhan waktu untuk 

keluarga) terdapat dua butir pernyataan tidak valid yang berisi tentang “waktu 

libur adalah waktu untuk keluarga” dan pernyataan tentang “tidak pernah 

memikirkan pekerjaan di akhir pekan.” Pada indikator kebutuhan waktu untuk 

pasangan, dua butir soal tentang “merasa perlu mengambil liburan dengan 

pasangan“ dan “pasangan merupakan energi positif dalam bekerja.” Satu 

pernyataan dalam indikator kebutuhan waktu untuk anak anak, butir yang 

dinyatakan tidak valid berisi tentang “Salah satu alasan saya bekerja adalah untuk 

kebahagiaan anak-anak.” 
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Work-life balance adalah suatu situasi dimana seseorang mampu 

menyeimbangkan tuntutan waktu, emosi dan sikap pada pekerjaan dengan 

kehidupan di luar pekerjaan seperti keluarga dan kepentingan untuk diri sendiri. 

Dalam penelitian ini, work life balance diukur dengan menggunakan dimensi 

pekerjaan, keluarga dan pribadi. Berdasarkan tabel kisi-kisi instrumen diatas, 

berikut ini dijelaskan mengenai gambaran data final setelah diujicobakan untuk 

masing-masing indikator.  

Pada dimensi pekerjaan rata rata jawaban responden untuk indikator 

kebutuhan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan adalah sebesar 3,17. Indikator 

ini mencerminkan kemampuan seseorang menyeimbangkan waktu untuk 

menjalankan tanggungjawabnya dalam pekerjaan dan tanggungjawabnya di luar 

pekerjaan, meliputi jam kerja responden apakah tergolong fleksibel atau tetap. 

Dari empat pernyataan yang mengukur dimensi tersebut, pernyataan yang dinilai 

dominan oleh responden adalah pernyataan tentang “Saya selalu bisa pulang tepat 

waktu sesuai jam kerja”, dengan nilai rata-rata jawaban responden sebesar 3,17.  

Responden memberikan penilaian pada dimensi keluarga dengan nilai 

rata–rata 3,37 untuk indikator kebutuhan waktu bagi keluarga. Lima pernyataan 

dalam indikator ini mengukur tentang kemampuan seseorang menyeimbangkan 

waktu untuk pekerjaan dan keluarga, apakah responden dihadapkan pada 

pekerjaan mengganggu keluarga atau keluarga mengganggu pekerjaan. Nilai 

pernyataan yang dominan pada indikator ini adalah pernyataan “Saya 

menyediakan waktu khusus untuk berkumpul dengan keluarga” dengan nilai rata-

rata 3,92.  
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Dimensi keluarga dengan indikator kebutuhan waktu bagi pasangan 

mengukur tentang kemampuan seseorang menyeimbangkan waktu, sikap dan 

emosi antara tuntutan pekerjaan dan pasangan. Jawaban responden untuk 

indikator kebutuhan waktu untuk pasangan memiliki nilai rata-rata sebesar 3.44. 

Pernyataan yang memiliki penilaian tinggi adalah pernyataan “Pekerjaan saya 

terganggu setiap kali ada masalah dengan pasangan” dengan nilai rata-rata 3,77.  

Indikator yang ketiga pada dimensi keluarga yaitu kebutuhan waktu untuk 

anak-anak, mengukur tentang keseimbangan waktu dan sikap antara pekerjaan 

dan kehidupan anak-anak. Indikator ini menghasilkan nilai rata-rata jawaban 

responden sebesar 3.51. Pernyataan pada indikator tersebut yang menyatakan 

“Anak-anak adalah semangat saya dalam menghadapi pekerjaan di kantor” 

memiliki nilai rata–rata 4,26. Apabila dibandingkan dengan 4 pernyataan lainnya, 

nilai ini adalah nilai tertinggi untuk pernyataan yang digunakan mengukur 

indikator tersebut.  

Dimensi ketiga untuk mengukur work life balance adalah pribadi, dengan 

indikator pertama pada dimensi ini yaitu perawatan diri. Pernyataan yang disusun 

dalam instrumen memuat pernyataan yang mengukur keseimbangan antara 

kehidupan pribadi dengan pekerjaan. Bagaimana kemampuan seseorang membagi 

prioritas pekerjaan dan kepentingan pribadi terutama perawatan diri. Jawaban 

responden pada indikator ini memiliki nilai rata-rata sebesar 3.39. Skor rata-rata 

jawaban responden tertinggi diperoleh pada pernyataan “Keterbatasan waktu 

membuat saya mengabaikan penampilan saya” dengan nilai sebesar 3.74. 
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Indikator kedua pada dimensi pribadi adalah olahraga. Indikator ini 

mengukur tentang kemampuan seseorang membagi waktu antara pekerjaan 

dengan kebutuhan untuk berolahraga. Nilai rata rata tertinggi dari lima pernyataan 

yang mengukur indikator olahraga, diperoleh pada pernyataan “Saya menjalankan 

olahraga sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi”. Jawaban responden pada 

pernyataan tersebut sebesar 3.80, sedangkan rata-rata jawaban responden pada 

indicator olahraga sebesar 3.51.  

Indikator ketiga pada dimensi pribadi adalah hobi menghasilkan nilai rata-

rata jawaban responden sebesar 3.72. Indikator ini mengukur kemampuan 

seseorang membagi waktu antara pekerjaan dengan kebutuhan untuk menjalankan 

hobi. Pernyataan pada indikator yang berisi tentang “Menjalankan hobi 

menjadikan saya bersemangat dalam bekerja.” memiliki nilai rata–rata 4,12. Dari 

keempat pernyataan yang digunakan untuk mengukur indikator tersebut, nilai ini 

merupakan nilai tertinggi. 

Indikator pendidikan pada dimensi ini memiliki skor rata-rata jawaban 

responden sebesar 3.05 dari 2 pernyataan yang valid. Indikator ini mengukur 

kemampuan seseorang membagi waktu antara pekerjaan dengan kebutuhan untuk 

memikirkan studi lanjut. Pernyataan tentang “Saya merasa tidak cukup waktu 

untuk mengambil pendidikan lebih tinggi” mendapatkan penilaian yang dominan 

dibandingkan pernyataan lainnya dengan perolehan skor rata-rata jawaban sebesar 

3.09. 

Indikator berikutnya pada dimensi pribadi adalah kegiatan social yang 

menjelaskan tentang kemampuan menyeimbangkan kehidupan dalam pekerjaan 
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dan kehidupan dalam bermasyarakat. Indikator ini menghasilkan nilai rata-rata 

jawaban responden sebesar 3.85. Pernyataan yang berisi tentang “Berbagi dengan 

sesama memberikan arti tersendiri bagi saya.” memiliki nilai rata–rata 4,17. Dari 

tiga pernyataan yang digunakan untuk mengukur indikator, nilai rata-rata pada 

pernyataan ini merupakan nilai tertinggi. 

Jawaban responden pada indikator pengembangan diri memiliki nilai rata-

rata sebesar 3.36. Skor rata-rata jawaban responden tertinggi diperoleh pada 

pernyataan “Saya masih sempat mencari informasi untuk program-program 

pengembangan diri” dengan nilai sebesar 3.77. Indikator ini mencerminkan 

kemampuan menyeimbangkan kehidupan dalam pekerjaan dan kebutuhan pribadi 

dalam pengembangan diri untuk maju. 

Selain dilakukan uji validitas instrumen, selanjutnya perlu dilakukan uji 

reliabilitas yang mengacu pada data final dari instrumen yang telah dinyatakan 

valid. Kriteria pengujian uji reliabilitas adalah besarnya Alpha Cronbach lebih 

besar dari 0,5. Berdasarkan hasil uji reliabilitas diperoleh nilai Alpha Cronbach 

untuk variabel work life balance sebesar 0,937, dapat disimpulkan bahwa 

instrumen tersebut handal (reliable).  

2. Validitas Instrumen Stress Kerja 

Langkah selanjutnya adalah uji validitas butir pernyataan untuk variabel 

stress kerja. Berdasarkan hasil uji coba instrumen yang disebarkan kepada 40 

orang responden, dilakukan perhitungan koefisien korelasi masing-masing butir 

pernyataan yang mengukur stress kerja, seperti yang dapat dilihat dalam tabel 

berikut ini. Kriteria pengujian untuk validitas instrumen yaitu apabila data 
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koefisien korelasi masing masing butir menunjukkan nilai r hitung lebih besar dari 

r tabel maka butir pernyataan dinilai valid. Butir pernyataan tersebut mampu 

mengukur variabel stress kerja dengan baik. 

Tabel 10. Uji Validitas Instrumen Stress Kerja 

 

No Butir r hitung R tabel Keterangan 

1 0.764 0.321 Valid 

2 0.867 0.321 Valid 

3 0.698 0.321 Valid 

4 0.752 0.321 Valid 

5 0.524 0.321 Valid 

6 0.824 0.321 Valid 

7 0.616 0.321 Valid 

8 0.768 0.321 Valid 

9 0.601 0.321 Valid 

10 0.647 0.321 Valid 

11 0.310 0.321 Tidak valid 

12 0.396 0.321 Valid 

13 0.435 0.321 Valid 

14 0.367 0.321 Valid 

15 0.555 0.321 Valid 

16 0.749 0.321 Valid 

17 0.834 0.321 Valid 

18 0.800 0.321 Valid 

19 0.783 0.321 Valid 

20 0.588 0.321 Valid 

21 0.784 0.321 Valid 

22 0.688 0.321 Valid 

23 0.520 0.321 Valid 

Sumber: data primer diolah, 2015 

Dari 23 butir pernyataan yang disusun untuk mengukur stress kerja, 

sebanyak 22 pernyataan memenuhi kriteria validitas. Dan hanya terdapat satu 

pernyataan yang tidak valid, dengan nilai r hitung < r tabel yaitu pernyataan 

nomer 11 yang mengukur tentang ”Menghadapi deadline pekerjaan, saya 

merasakan pola makan saya berubah.” Berikut ini dapat dilihat kisi-kisi 

instrument untuk variabel stress kerja. Kisi-kisi instumen uji coba dan butir final 

disajikan pada tabel berikut ini.  
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Tabel 11. Kisi-Kisi Instrumen untuk Variabel Stress Kerja 

No Dimensi Butir Uji Coba Butir Final Skor 

rata-rata 

Dimensi 
Butir 

Pernyataan 

Positif 

Butir 

Pernyataan  

Negatif 

Butir 

Pernyataan 

Positif 

Butir 

Pernyataan  

Negatif 

1 Gejala Fisik 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 2,76 

2 Gejala 

Perilaku 

8, 9, 10 11*, 12, 13, 

14, 15, 16 

8, 9, 10 11, 12, 13, 

14, 15 

2,73 

3 Gejala 

Emosi 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23 

16, 17, 18 19, 20, 21, 

22 

3,06 

Keterangan: * = pernyataan yang drop 

Dimensi pertama untuk mengukur stress kerja adalah gejala fisik. Gejala 

fisik mengukur ada tidaknya pengaruh tekanan pekerjaan terhadap kondisi fisik 

seseorang, seperti ketidakstabilan fisik, berat badan yang cenderung berubah, 

mudah lemas, mudah berkeringat, detak jantung, sakit kepala dan sakit perut.  

Jawaban responden pada dimensi ini memiliki nilai rata-rata sebesar 2.76. Skor 

rata-rata jawaban responden tertinggi diperoleh pada pernyataan “Memikirkan 

pekerjaan membuat saya sering merasakan tubuh mendadak lemas” dengan nilai 

sebesar 2,86. 

Dimensi kedua pada variabel stress kerja adalah gejala perilaku. Gejala 

perilaku mengukur ada tidaknya perubahan pola makan, pola tidur dan kebiasaan 

datang tepat waktu saat responden dihadapkan pada tekanan pekerjaan. Nilai rata 

rata dari tujuh pernyataan yang mengukur dimensi tersebut adalah 2,70. 

Sedangkan rata-rata tertinggi diperoleh pada pernyataan “Akhir-akhir ini, saya 

merasa susah tidur”. Rata-rata jawaban responden pada pernyataan tersebut 

sebesar 3.06.  

Dimensi ketiga untuk mengukur stress kerja adalah gejala emosi. Dalam 

dimensi gejala emosi, pernyataan dalam kuisioner disusun untuk mengukur ada 
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tidaknya perubahan emosi seperti mudah marah, cemas, kestabilan emosi pada 

saat responden dihadapkan pada tekanan pekerjaan. Hasil perhitungan statistik 

deskriptif menunjukkan nilai rata-rata jawaban responden dari 7 pernyataan 

adalah 2,68. Pernyataan yang berisi tentang “Saya selalu merasa cemas 

memikirkan pekerjaan saya” memiliki nilai rata–rata 3,06; dimana pernyataan ini 

merupakan pernyataan dengan nilai rata-rata tertinggi dibanding pernyataan 

lainnya. 

Selain dilakukan uji validitas instrumen, selanjutnya perlu dilakukan uji 

reliabilitas yang mengacu pada data final dari instrumen yang telah dinyatakan 

valid. Kriteria pengujian uji reliabilitas adalah besarnya Alpha Cronbach lebih 

besar dari 0,5. Berdasarkan hasil uji reliabilitas diperoleh nilai Alpha Cronbach 

untuk variabel stress kerja sebesar 0, 939; dapat disimpulkan bahwa instrumen 

tersebut handal (reliable).  

3. Validitas Instrumen Kepuasan Kerja 

Variabel kepuasan kerja diukur dengan menggunakan kuisioner dengan 36 

butir pernyataan. Uji validitas instrumen kepuasan kerja diujicobakan pada 40 

orang responden. Oleh karena itu diperoleh nilai r tabel sebesar 0,321. Berikut ini 

disajikan hasil perhitungan koefisien korelasi untuk masing-masing butir 

pernyataan.  

Dengan mengacu pada perolehan nilai koefisien korelasi masing-masing 

butir pernyataan, maka dapat diambil kesimpulan untuk uji validitas instrumen 

bahwa terdapat 31 butir pernyataan yang dinyatakan valid dan lima butir 

pernyataan dinilai tidak valid karena memiliki nilai r hitung < r tabel. 
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Tabel 12. Uji Validitas Instrumen Kepuasan Kerja 

No Butir r hitung R tabel Keterangan 

1 0.598 0.321 Valid 

2 0.689 0.321 Valid 

3 0.660 0.321 Valid 

4 0.404 0.321 Valid 

5 0.655 0.321 Valid 

6 0.462 0.321 Valid 

7 0.201 0.321 Tidak valid 

8 0.361 0.321 Valid 

9 0.452 0.321 Valid 

10 0.617 0.321 Valid 

11 0.405 0.321 Valid 

12 0.444 0.321 Valid 

13 0.526 0.321 Valid 

14 0.494 0.321 Valid 

15 0.482 0.321 Valid 

16 0.803 0.321 Valid 

17 0.802 0.321 Valid 

18 0.754 0.321 Valid 

19 0.729 0.321 Valid 

20 0.612 0.321 Valid 

21 0.501 0.321 Valid 

22 0.550 0.321 Valid 

23 0.517 0.321 Valid 

24 0.594 0.321 Valid 

25 0.502 0.321 Valid 

26 0.259 0.321 Tidak Valid 

27 0.328 0.321 Valid 

28 0.271 0.321 Tidak valid 

29 0.206 0.321 Tidak valid 
30 0.303 0.321 Tidak valid 
31 0.673 0.321 Valid 

32 0.719 0.321 Valid 

33 0.664 0.321 Valid 

34 0.472 0.321 Valid 

35 0.628 0.321 Valid 

36 0.532 0.321 Valid 

Sumber: data primer diolah, 2015 

Butir pernyataan yang tidak valid adalah pernyataan nomer 7, 26, 28, 29, 30. Butir 

pernyataan nomer 7 yang tidak valid merupakan butir yang mengukur kepuasan 

kerja dalam dimensi pekerjaan itu sendiri yang dinyatakan dalam kalimat: 
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“Pekerjaan yang saya hadapi cenderung bersifat rutin.”  Empat pernyataan yang 

mengukur dimensi rekan kerja dinyatakan tidak valid diantaranya berisi tentang: 

hubungan rekan kerja sebagai bagian dari keluarga, konflik dengan rekan kerja 

dan sikap rekan kerja yang acuh tak acuh. Kisi-kisi instumen uji coba dan butir 

final disajikan pada tabel berikut ini.  

Tabel 13. Kisi – Kisi Instrumen untuk Variabel Kepuasan Kerja 

No Dimensi Butir Uji Coba Butir Final Skor 

rata-rata 

Dimensi 
Butir 

Pernyataan 

Positif 

Butir 

Pernyataan  

Negatif 

Butir 

Pernyataan 

Positif 

Butir 

Pernyataan  

Negatif 

1 Pekerjaan itu 

sendiri 

1, 2, 3 4, 5, 6, 7* 1, 2, 3 4, 5, 6 3,81 

2 Pengawasan 8, 9, 10,11 12, 13, 14, 

15 

7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 

14 

4,02 

3 Gaji 16, 17, 18, 

19 

20, 21, 22, 

23 

15, 16, 17, 

18,  

19, 20, 21, 

22 

3,75 

4 Rekan kerja 24, 25, 26*, 

27, 28* 

 29*, 30* 23, 24, 25  4,26 

5 Promosi  31, 32, 33 34, 35, 36 26, 27, 28 29, 30, 31 4,11 

Keterangan: * = pernyataan yang drop 

Dimensi pertama untuk mengukur kepuasan kerja adalah pekerjaan itu 

sendiri. Pada dimensi ini pernyataan yang disusun dalam kuisioner menjelaskan 

penilaian responden tentang pekerjaan yang dihadapi apakah menantang, menarik, 

membosankan, bersifat rutin dan monoton. Jawaban responden pada dimensi ini 

memiliki nilai rata-rata sebesar 3.81. Skor rata-rata jawaban responden tertinggi 

diperoleh pada pernyataan “Bagi saya, pekerjaan saya saat ini menarik.” dengan 

nilai sebesar 3.94. 

Dimensi kedua pada variabel ini adalah pengawasan. Pernyataan dalam 

dimensi ini mengukur tentang sikap atasan terhadap bawahan, dukungan atasan 

terhadap bawahan, arahan dan masukan dari atasan, umpan balik dari atasan, 
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kesempatan berinisiatif dan perhatian pada kesejahteraan bawahan. Nilai rata rata 

tertinggi dari delapan pernyataan yang mengukur dimensi tersebut diperoleh pada 

pernyataan “Saya senang, atasan memberi kesempatan kepada saya untuk 

berinisiatif”. Jawaban responden pada pernyataan tersebut sebesar 4,02; 

sedangkan skor rata-rata untuk dimensi tersebut adalah 3,75. 

Dimensi ketiga untuk mengukur kepuasan kerja adalah gaji. Hal-hal yang 

dinilai oleh responden terhadap gaji meliputi adil, memenuhi kebutuhan, sesuai 

dengan beban kerja, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kinerja, dan sesuai 

dengan harapan. Hasil perhitungan statistik deskriptif menghasilkan nilai rata-rata 

jawaban responden sebesar 3.52. Pernyataan tersebut berisi tentang “Saya senang, 

gaji yang saya terima sesuai dengan kinerja saya.” memiliki nilai rata–rata 3.72. 

Dari delapan pernyataan yang digunakan untuk mengukur dimensi gaji, nilai ini 

merupakan nilai tertinggi. 

Rekan kerja adalah satu hal yang dapat menentukan kepuasan kerja. 

Dimensi ini mencerminkan sikap acuh dari rekan kerja, dukungan yang diberikan 

rekan kerja, hubungan dengan rekan kerja, konflik dengan rekan kerja. Skor rata-

rata jawaban repsonden sebesar 4,18 dari tiga pernyataan yang valid. Pernyataan 

tentang “Saya memiliki hubungan yang harmonis dengan rekan kerja” 

mendapatkan penilaian yang dominan dibandingkan pernyataan lainnya dengan 

perolehan skor rata-rata jawaban sebesar 4.26. 

Dimensi terakhir untuk mengukur variabel kepuasan kerja adalah promosi. 

Hal-hal yang dinilai oleh responden mengenai promosi meliputi kesempatan 

promosi secara adil dan kriteria yang dijadikan dasar promosi. Nilai rata rata 
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tertinggi dari delapan pernyataan yang mengukur dimensi tersebut diperoleh pada 

pernyataan “Saya senang, kesempatan promosi diberikan berdasarkan kinerja.”. 

Jawaban responden pada pernyataan tersebut sebesar 4,11; sedangkan skor rata-

rata untuk dimensi tersebut adalah 3,76. 

Selain dilakukan uji validitas instrumen, selanjutnya perlu dilakukan uji 

reliabilitas yang mengacu pada data final dari instrumen yang telah dinyatakan 

valid. Kriteria pengujian uji reliabilitas adalah besarnya Alpha Cronbach lebih 

besar dari 0,5. Berdasarkan hasil uji reliabilitas diperoleh nilai Alpha Cronbach 

untuk kepuasan kerja sebesar 0,927, dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut 

handal (reliable). Dengan demikian dapat diketahui bahwa masing-masing 

instrumen yang mengukur ketiga variabel tersebut reliabel (handal). 

C. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

memiliki distribusi normal atau tidak. Berdasarkan hasil pengujian normalitas 

dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai signifikansi untuk 

masing masing variabel baik variabel dependen maupun variabel independen. 

Hipotesis yang diajukan untuk uji normalitas adalah sebagai berikut: 

Ho = Data berdistribusi normal 

Ha = data tidak berdistribusi normal 

Kriteria pengujian hipotesis diketahui bahwa Ho diterima apabila nilai 

signifikansi lebih besar dari taraf signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu sebesar 5% artinya data berdistribusi normal. Hasil pengujian normalitas 
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data dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov disajikan pada tabel berikut 

ini. 

Tabel 14. Uji Normalitas Data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
X1 X2 Y 

N 65 65 65 

Normal Parameters
a,,b

 Mean 145.66 59.72 116.12 

Std. Deviation 22.832 15.470 14.374 

Most Extreme Differences Absolute .125 .099 .163 

Positive .078 .099 .163 

Negative -.125 -.075 -.158 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.011 .796 1.315 

Asymp. Sig. (2-tailed) .258 .550 .063 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil uji normalitas untuk variabel 

work life balance (X1) menunjukkan perolehan nilai signifikansi (p-value) sebesar 

0,258. Hasil tersebut menunjukkan nilai yang lebih besar bila dibandingkan 

dengan taraf signifikansinya (0,258 > 0,05) sehingga data variabel work life 

balance (X1) memenuhi persyaratan data berdistribusi normal.  

Uji normalitas yang dilakukan pada variabel stress (X2) menghasilkan 

nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,550. Dengan kriteria taraf signifikansi 5% 

maka diketahui bahwa 0,550 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat diartikan bahwa 

variabel stress (X2) memiliki distribusi normal.  

Pengujian normalitas berikutnya juga dilakukan pada variabel kepuasan 

kerja (Y). Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai signifikansi (p-value) 
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lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,063.  Hal  ini dapat disimpulkan bahwa 

variabel kepuasan kerja (X3) memiliki distribusi normal. Dengan demikian 

persyaratan data memiliki distribusi normal telah terpenuhi. 

D. Uji Linearitas 

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen 

dengan variabel dependennya berhubungan secara linear atau tidak. Uji linearitas 

dilakukan dengan menggunakan uji F. Hipotesis untuk uji linearitas dirumuskan 

sebagai berikut: 

Ho = regresi bersifat tidak linear 

Ha = regresi bersifat linear 

Pertama, uji linearitas antara variabel work life balance (X1) terhadap 

variabel kepuasan kerja (Y) menghasilkan kesimpulan bahwa persamaan 

regresinya linear. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi pada linearity 

sebesar 0,00 yang nilainya lebih kecil dibandingkan 0,05 (taraf signifikansi 5%). 

Dengan demikian Ho ditolak bahwa persamaan regresi memenuhi persyaratan 

linearitas.  
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Tabel 15. Uji Linearitas Regresi antara Work Life Balance dengan Kepuasan 

Kerja 

 

 

Selanjutnya uji linearitas juga dilakukan antara variabel stress dan 

kepuasan kerja. Tabel berikut ini menyajikan hasil uji linearitas regresi antara 

variabel stress (X2) terhadap kepuasan kerja (Y) dimana besarnya nilai 

signifikansi pada linearity adalah 0,00. Hal ini menunjukkan penolakan terhadap 

hipotesis nol yang menyatakan bahwa regresi linear. 

Tabel 16. Uji Linearitas Regresi antara Stress Kerja dengan Kepuasan Kerja 

ANOVA Table 

   
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Y * X2 Between Groups (Combined) 8549.549 26 328.829 2.674 .003 

Linearity 3588.441 1 3588.441 29.178 .000 

Deviation from 

Linearity 

4961.108 25 198.444 1.614 .090 

Within Groups 4673.467 38 122.986   

Total 13223.015 64    

 

ANOVA Table 

   
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Y * X1 Between Groups (Combined) 11722.849 28 418.673 10.047 .000 

Linearity 5328.162 1 5328.162 127.862 .000 

Deviation from 

Linearity 

6394.687 27 236.840 5.684 .000 

Within Groups 1500.167 36 41.671   

Total 13223.015 64    
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E. Uji Multikolinearitas (Multicollinearity) 

Salah satu uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi adalah uji 

multikollinearitas. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bahwa antar variabel 

dependen tidak saling berhubungan kuat. Multikolinearitas terjadi apabila terdapat 

hubungan yang “sempurna” atau mendekati 1 antar variabel independen. Metode 

yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, dalam penelitian ini 

dengan menggunakan tolerance and variance inflation factor (VIF).  

Berdasarkan hasil analisis data seperti yang disajikan dalam tabel berikut, 

diperoleh nilai VIF untuk variabel work life balance (X1) sebesar 1.186; 

sedangkan untuk variabel stress (X2) sebesar 1.186. 

Dengan menggunakan kriteria pengujian bahwa nilai VIF suatu variabel 

kurang dari 10 maka dikatakan tidak terjadi mutikolinearitas, maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada ketiga variabel independen 

yang diteliti. 

Tabel 17. Uji Multikolinieritas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 87.258 12.388  7.044 .000   

X1 .320 .062 .508 5.139 .000 .843 1.186 

X2 -.297 .092 -.320 -3.231 .002 .843 1.186 

a. Dependent Variable: Y 
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F. Uji Heteroskedastisitas (Heteroscedasticity) 

Uji heteroscedastisitas dilakukan dengan menggunakan perhitungan korelasi Rank 

Spearman. Korelasi Rank Spearman digunakan untuk melihat hubungan antara 

variabel independen dengan residualnya.  

Tabel 18. Uji Heteroskedastisitas 

Correlations 

   

X1 X2 Y 

Unstandardized 

Residual 

Spearman's rho X1 Correlation 

Coefficient 

1.000 -.386
**

 .439
**

 -.147 

Sig. (2-tailed) . .001 .000 .244 

N 65 65 65 65 

X2 Correlation 

Coefficient 

-.386
**

 1.000 -.565
**

 .035 

Sig. (2-tailed) .001 . .000 .783 

N 65 65 65 65 

Y Correlation 

Coefficient 

.439
**

 -.565
**

 1.000 .641
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 

N 65 65 65 65 

Unstandardized 

Residual 

Correlation 

Coefficient 

-.147 .035 .641
**

 1.000 

Sig. (2-tailed) .244 .783 .000 . 

N 65 65 65 65 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Dengan melihat ouput yang disajikan pada tabel diatas, diketahui bahwa 

besarnya koefisien korelasi antara variabel work life balance dengan residualnya 

sebesar -0,147. Nilai signifikansi (p-value) untuk hubungan tersebut sebesar 
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0,244, lebih besar dibandingkan taraf signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan 

bahwa Ho diterima, yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel 

work life balance (X1). 

Koefisien korelasi antara variabel stress kerja dengan residualnya adalah 

0.035 dengan nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,783, lebih besar dibandingkan 

taraf signifikansi 5%. Hal ini dapat diartikan bahwa hubungan antara stress kerja 

dengan residualnya tidak signifikan sehingga Ho diterima, yang artinya tidak 

terjadi heteroskedastisitas pada variabel stress kerja (X2). 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa masing-masing 

variabel independen (work life balance dan stress kerja) tidak mempunyai 

hubungan yang signifikan dengan residualnya. Hal ini ditunjukkan oleh nilai 

Correlation Coefficient (pada baris residual tabel 4.10) adalah rendah dan nilai 

signifikansi (p-value) masing-masing variabel independen melebihi taraf 

signifikansi 5%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi linier 

berganda yang diperoleh memenuhi persyaratan asumsi klasik bahwa varians 

residual konstan (tidak terjadi heteroskedastisitas).  

G. Analisis Regresi Berganda 

1. Uji Simultan (Uji F) 

Berdasarkan hasil analisis data yang disajikan dalam tabel, diperoleh 

persamaan regresi sebagai berikut: Y = 87.258 + 0.320 X1 - 0.297 X2 + ɛ. Model 

ini menjelaskan bahwa variabel work life balance memiliki pengaruh sebesar 

0.320 terhadap kepuasan kerja. Dapat diartikan bahwa setiap kenaikan 1 skor pada 

work life balance akan menentukan kenaikan kepuasan kerja sebesar 0.320. 
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Koefisien pada variabel stress kerja menunjukkan angka sebesar -0,297 artinya 

setiap kenaikan 1 skor pada stress kerja akan menurunkan kepuasan kerja sebesar 

0,297. 

Pengujian model secara simultan berdasarkan hasil analisis dilakukan dengan 

menggunakan uji F untuk mengetahui apakah persamaan regresi pada model 

tersebut signifikan. Hipotesis yang diajukan dalam uji F adalah sebagai berikut: 

Ho = tidak terdapat pengaruh simultan antara work life balance, stress kerja 

terhadap kepuasan kerja. 

Ha = terdapat pengaruh simultan antara work life balance, stress kerja terhadap 

kepuasan kerja 

 

Tabel 19. Persamaan Regresi Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 87.258 12.388  7.044 .000 

X1 .320 .062 .508 5.139 .000 

X2 -.297 .092 -.320 -3.231 .002 

a. Dependent Variable: Y 

Hasil perhitungan dengan uji F disajikan dalam tabel ANOVA berikut ini. 

Perhitungan menggunakan SPSS 17 menghasilkan nilai F hitung sebesar 29.666 

dengan nilai signifikansi 0.000 lebih kecil bila dibandingkan taraf signifikansi 5% 

atau bahkan 1%. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh 

yang signifikan antara variabel work life balance dan stress kerja terhadap 

kepuasan kerja. Dengan demikian hipotesis nol yang menyatakan “tidak terdapat 
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pengaruh antara work life balance dan stress kerja terhadap kepuasan kerja” 

dinyatakan ditolak artinya persamaan (model) regresi tersebut signifikan. 

Tabel 20. Uji F 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6466.163 2 3233.082 29.666 .000
a
 

Residual 6756.852 62 108.981   

Total 13223.015 64    

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

 

2. Uji Parsial (Uji T) 

Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap 

variabel dependen maka dilakukan pengujian secara parsial dengan menggunakan 

uji t. Hipotesis yang diajukan untuk uji pengaruh work life balance terhadap 

kepuasan kerja adalah: 

Ho = tidak terdapat pengaruh positif antara work life balance terhadap 

kepuasan kerja. 

Ha = terdapat pengaruh positif antara work life balance terhadap kepuasan 

kerja 

Sedangkan hipotesis untuk menguji pengaruh parsial antara stress kerja dengan 

kepuasan kerja adalah: 

Ho = tidak terdapat pengaruh negative antara stress kerja terhadap 

kepuasan kerja. 

Ha = terdapat pengaruh negatif antara stress kerja terhadap kepuasan kerja 



105 
 

Hasil perhitungan dengan uji t disajikan dalam tabel 16 tentang persamaan regresi. 

Perhitungan menggunakan SPSS 17 menghasilkan nilai t hitung sebesar 5,139 

dengan nilai signifikansi 0.000 lebih kecil bila dibandingkan taraf signifikansi 5%. 

Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh positif yang 

signifikan antara variabel work life balance terhadap kepuasan kerja. Dengan 

demikian hipotesis nol yang menyatakan “tidak terdapat pengaruh antara work life 

balance terhadap kepuasan kerja” dinyatakan ditolak. 

Hasil perhitungan dengan uji t disajikan dalam tabel 16 tentang persamaan 

regresi. Perhitungan menggunakan SPSS 17 menghasilkan nilai t hitung sebesar -

3,321 dengan nilai signifikansi 0.000 lebih kecil bila dibandingkan taraf 

signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh 

negatif yang signifikan antara variabel stress kerja terhadap kepuasan kerja. 

Dengan demikian hipotesis nol yang menyatakan “tidak terdapat pengaruh antara 

stress kerja terhadap kepuasan kerja” dinyatakan ditolak.  

3. Koefisien Determinasi 

Besarnya pengaruh variabel work life balance dan stress kerja secara simultan 

terhadap kepuasan kerja dapat diketahui dari nilai koefisien determinasi dalam 

tabel berikut.  

Tabel 21. Koefisen Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .699
a
 .489 .473 10.439 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 
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Koefisien determinasi sebesar 0.489 menjelaskan bahwa kepuasan kerja 

dipengaruhi oleh work life balance dan stress kerja sebesar 48,9 persen, sisanya 

sebesar 51.1 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model 

regresi yang dibahas dalam penelitian ini. 

H. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan regresi berganda 

diketahui bahwa terdapat pengaruh secara simultan yang signifikan antara work-

life balance dan stress kerja terhadap kepuasan kerja pada dosen Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa 

penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya pengaruh work-life balance, 

stress kerja terhadap kepuasan kerja wanita yang bekerja pada Central 

Universities di New Delhi, India (Darakhshan, 2014).  

Adanya pengaruh tersebut diperkuat dengan gambaran data pada variabel 

work-life balance yang menunjukkan secara umum responden dapat dikategorikan 

memiliki work-life balance yang tinggi. Responden menilai bahwa sejauh ini 

waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tidak bersinggungan 

dengan waktu untuk keluarga, karena berdasarkan jawaban responden menyatakan 

bahwa sampai saat ini masih bisa pulang dengan tepat waktu. Fakta menunjukkan 

selama ini jam kerja dosen dengan jabatan fungsional (dosen biasa) tidak memiliki 

jam kerja tetap seperti layaknya pegawai administrasi di lingkungan UNJ. Dosen 

biasa cenderung dapat mengatur jam kerja secara fleksibel sesuai dengan jadwal 

kegiatan belajar mengajar dikelas. Hal ini disebabkan belum ada peraturan yang 
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mengikat bagi dosen dengan jabatan fungsional (dosen biasa) untuk hadir dengan 

jam kerja tetap. Baru-baru ini Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi mengeluarkan peraturan yang mewajibkan dosen biasa (bukan pejabat 

struktural) wajib hadir 40 jam dalam seminggu. Namun karena data dikumpulkan 

sebelum peraturan itu diterapkan, maka penilaian responden pada periode 

penelitian masih menunjukkan bahwa jam kerja dosen cenderung fleksibel. 

Karena adanya jam kerja yang fleksibel maka responden memberikan 

jawaban cukup tinggi untuk penilaian mengenai kebutuhan waktu untuk keluarga, 

anak-anak dan pribadi. Dalam hal ini responden menyatakan masih mampu 

menyeimbangkan kebutuhan waktu untuk keluarga, anak-anak dan pribadi. Hal ini 

diperkuat dengan beberapa data yang menunjukkan bahwa responden 

menyediakan waktu khusus untuk keluarga. Bahkan responden menilai bahwa 

salah satu sumber semangatnya dalam bekerja adalah anak-anaknya. Pada 

kenyataannya, di luar jam mengajar dosen dengan jabatan fungsional (dosen 

biasa) dapat menggunakan waktunya untuk memikirkan kepentingan keluarga dan 

anak-anak, manakala pada saat yang bersamaan harus menyediakan waktu untuk 

keluarga, anak-anak maupun untuk kepentingan pengembangan diri. Salah satu 

program yang didukung oleh fakultas dalam menciptakan work life balance 

berkaitan dengan kesempatan mengembangkan diri adalah disediakannya dana 

bagi dosen yang ingin mengikuti seminar, konferensi maupun pelatihan di tingkat 

nasional atau internasional. Sayangnya disalah satu indikator kebutuhan waktu 

untuk pasangan, responden cenderung menilai pekerjaan akan terganggu pada saat 
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mengalami masalah dengan pasangan. Hal ini mengakibatkan work-life balance 

yang dirasakan responden tidak mampu mencapai nilai maksimal. 

Work-life balance dosen biasa dapat dikategorikan tinggi (meskipun tidak 

sampai mencapai skor maksimal), karena responden juga menilai memiliki 

keseimbangan kebutuhan waktu untuk pekerjaan dengan waktu untuk kepentingan 

di luar pekerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden merasa perlu 

berolahraga sebagai salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi, dan menjalankan 

hobi sebagai salah satu cara menumbuhkan semangat kerja. Selain itu sebagai 

mahluk sosial, dosen merasa senang berbagi dengan sesama. Bila merujuk pada 

fakta yang selama ini terjadi di lingkungan Fakultas Ekonomi UNJ, dosen dan 

karyawan selalu menggalang dana untuk disalurkan kepada anak yatim piatu pada 

setiap acara ulang tahun fakultas. Selain itu juga kepedulian untuk berbagi saat 

ada kebahagiaan atau kesusahan yang dialami sesama rekan kerja terasa kuat di 

lingkungan Fakultas Ekonomi UNJ. 

 Di sisi lain, work-life balance tidak dapat mencapai skor maksimal karena 

tidak semua responden memiliki semangat untuk studi lanjut dengan 

pertimbangan waktu yang dinilai kurang. Hal ini didukung dengan fenomena yang 

terjadi di lingkungan UNJ bahwa beberapa dosen biasa yang mengambil studi 

lanjut dengan masih dibebani dengan tugas tridharma perguruan tinggi, sementara 

masing-masing responden juga harus berbagi waktu dengan keluarga, anak-anak 

dan pasangan. 

Hasil analisis menunjukkan stress kerja mempengaruhi secara negative 

terhadap kepuasan kerja. Stres kerja pada dosen Fakultas Ekonomi Universitas 
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Negeri Jakarta dapat dimasukkan dalam kategori sedang dengan kecenderungan 

nilai rata-rata jawaban responden yang berkisar pada angka terendah 2,73 dan 

tertinggi 3,06 untuk indikator gejala fisik, perilaku dan emosi. Pada umumnya 

dapat dikatakan terjadi perubahan pada fisik (mudah lemas), emosi (mudah 

cemas) dan perilaku (susah tidur) akibat tekanan pekerjaan, namun masih dapat 

dianggap terjadi dalam intensitas yang rendah. Hal ini disebabkan karena 

pekerjaan yang dihadapi oleh dosen dengan jabatan fungsional tidak setiap waktu 

berhadapan dengan batas waktu (deadline), target dan bahkan dengan jam kerja 

yang dapat disesuaikan. Hanya pada saat-saat tertentu saja, pekerjaan yang 

dihadapi bersinggungan dengan batas waktu. Misalnya batas waktu penyerahan 

nilai pada setiap semester, batas waktu penyerahan laporan penelitian. 

Baik work-life balance maupun stress kerja, keduanya berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan kerja. Hasil penelitian menunjukkan kepuasan kerja 

responden dapat dikategorikan dalam tingkatan tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan 

beberapa dimensi yang dijadikan acuan untuk mengukur kepuasan kerja. Pertama, 

pekerjaan itu sendiri. Menjalankan profesi sebagai dosen berdasar penilaian 

responden merupakan pekerjaan yang menarik, karena yang dihadapi dalam 

pekerjaan itu adalah sesuatu yang bersifat menantang dan tidak monoton. 

Melayani mahasiswa dalam proses belajar mengajar dan segala kegiatan  

akademik membuat dosen dituntut untuk berpikir kreatif dan inovatif. Salah 

satunya adalah dalam menerapkan metode pembelajaran, mengembangkan ide-ide 

penelitian dan ide-ide pengembangan dalam pengabdian kepada masyarakat. 
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Sistem promosi pada dosenpun dinilai oleh responden telah sesuai dengan 

kinerja yang dicapai. Kenaikan pangkat pada dosen ditetapkan berdasarkan 

capaian angka kredit yang dapat dipenuhi oleh siapapun yang telah memenuhi 

syarat dan ketentuan. Dengan demikian, sistem promosi dapat dikatakan 

diterapkan secara adil. 

Selain sistem promosi, dimensi yang menentukan kepuasan kerja adalah 

gaji. Pada dasarnya sistem penggajian dinilai cukup baik oleh responden. Gaji 

yang diterima dinilai sudah sesuai dengan beban kerja, kemampuan, kinerja dan 

masa kerja. Sehingga secara keseluruhan gaji yang diterima dapat dikatakan 

diberikan secara adil dan sesuai dengan harapan responden. Selain gaji pokok 

yang diterima oleh dosen, saat ini kompensasi berupa tunjangan profesi juga 

menjadi pendapatan rutin yang berhak diterima oleh dosen yang telah memenuhi 

syarat.  

Dimensi yang paling menentukan kepuasan kerja adalah rekan kerja. 

Hubungan yang harmonis antar rekan kerja memiliki kontribusi paling besar 

dalam meningkatkan kepuasan kerja. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, 

hubungan antar rekan kerja di Fakultas Ekonomi UNJ layaknya sebuah keluarga. 

Perasaan saling peduli dan berbagi biasa dilakukan di lingkungan Fakultas 

Ekonomi, seperti juga dikuatkan dengan hasil perolehan data pada work life 

balance yang menunjukkan adanya perasaan senang saat berbagi. Hal ini tidak 

terlepas dari kepemimpinan yang memberi perhatian pada nilai-nilai kebersamaan 

dan kekeluargaan. 
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Selain kepemimpinan di Fakultas Ekonomi yang memberikan perhatian 

pada bawahan dengan nilai kebersamaan, pengawasan juga dilakukan oleh 

pimpinan dengan tetap fokus pada bawahan. Diantaranya diwujudkan dalam 

bentuk memberi kesempatan berinisiatif, memberi arahan dan masukan kepada 

dosen terkait dengan pekerjaan yang dihadapi dan juga kebijakan-kebijakan yang 

berlaku. Responden memberikan penilain baik pada beberpa pernyataan yang 

mengukur pengawasan. 

Secara umum fakta dan data yang diperoleh dari kuisioner mampu 

menunjukkan kesinambungan dan memberikan bukti yang kuat bahwa terdapat 

pengaruh antara work-life balance dan stress kerja terhadap kepuasan kerja pada 

dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, baik secara parsial maupun 

secara simultan. 
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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Work-life balance pada tenaga pendidik (dosen) Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta tergolong tinggi dengan jumlah nilai rata-rata 

sebesar 145,66. Responden menilai mampu menyeimbangkan kebutuhan 

waktu untuk pekerjaan, keluarga dan kepentingan pribadi. Skor rata-rata 

tertinggi pada indikator kebutuhan waktu untuk kegiatan sosial. 

2. Stres kerja pada tenaga pendidik (dosen) Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta tergolong sedang dengan jumlah nilai rata-rata sebesar 

59,72 , yaitu dengan kecenderungan nilai rata-rata jawaban yang sama 

pada indikator gejala fisik, perilaku dan emosi. Pada umumnya responden 

merasakan perubahan pada fisik (mudah lemas), emosi (mudah cemas) dan 

perilaku (susah tidur) akibat tekanan pekerjaan. 

3. Kepuasan kerja pada tenaga pendidik (dosen) Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta tergolong tinggi dengan jumlah nilai rata-rata 

sebesar 116.12. Dalam penelitian ini, dimensi kepuasan kerja yang 

memiliki pengaruh paling dominan terhadap tingginya tingkat kepuasan 

kerja ialah dimensi rekan kerja.  

4. Work-life balance memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan kerja pada tenaga pendidik (dosen) Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta 
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5. Stres kerja memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kepuasan 

kerja tenaga pendidik (dosen) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta. 

6. Work-life balance dan stres kerja secara simultan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kepuasan kerja tenaga pendidik (dosen) Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

7. Besarnya kontribusi work-life balance dan stres kerja terhadap kepuasan 

kerja tenaga pendidik (dosen) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta adalah sebesar 48,9%. 

B. Saran 

Berdasarkan temuan dan analisis serta pembahasan yang telah dilakukan, 

berikut dikemukakan beberapa saran yang dianggap relevan : 

1. Saran-saran untuk penelitian lanjutan  

a. Penelitian ini dapat dilakukan kembali dengan menambah variabel-

variabel yang secara teori memungkinkan dapat mendukung variabel 

terikat kepuasan kerja antara lain: beban kerja, kompensasi, gaya 

kepemimpinan, lingkungan kerja dan iklim organisasi. 

b. Penelitian ini dapat dilakukan kembali dengan menggunakan 

variabel yang sama namun objek penelitian yang berbeda atau 

menggunakan variabel yang berbeda dengan objek penelitian yang 

sama. 
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c. Penelitian lanjutan yang masih menggunakan variabel work-life 

balance untuk lebih banyak mencari sumber referensi dari buku yang 

membahas tentang variabel tersebut. 

2. Saran-saran yang ditujukan untuk dosen Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta 

a. Peneliti menyarankan pada dosen Fakultas Ekonomi agar 

meminimalisir stres dalam bekerja dengan lebih memperhatikan 

keseimbangan antara kondisi fisik, emosi dan perilaku keseharian 

selama menjalankan tugas sebagai tenaga pendidik (dosen), seperti 

fisik tidak mudah lemas, tidak mudah cemas dan susah tidur akibat 

dari banyaknya pekerjaan yang diemban sebagai dosen. Yang bisa 

dilakukan untuk menjaga kesemibangan ketiga hal tersebut agar 

tetap stabil adalah dengan cara membuat manajemen waktu yang 

tepat untuk menyelesaikan pekerjaan sebagai tenaga pendidik 

(dosen), mengatur pola makan yang baik, olahraga yang teratur, 

istirahat yang cukup, menjaga hubungan yang harmonis dengan 

keluarga (orang tua,pasangan, dan anak-anak) serta dengan rekan 

kerja sesama dosen/staff, baik di lingkungan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta maupun lingkungan luar lainnya.   

b. Selain hal diatas, peneliti menyarankan diadakannya kegiatan 

kekeluargaan seperti Family gathering guna menangani tekanan atau 

kejenuhan selama bekerja dan untuk lebih mempererat hubungan 

keluarga rekan sesama tenaga pendidik (dosen). Kegiatan Family 
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gathering bisa dimanfaatkan sebagai wadah pengenalan antar sesama 

keluarga dosen. Selanjutnya Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta juga perlu melakukan pendekatan kepada para dosen yang 

memiliki kepribadian tertutup agar mau menceritakan masalah atau 

kendala yang dialaminya, kemudian memberikan solusi dan 

alternatif penyelesaian masalah sehingga permasalahan dapat 

terselesaikan dengan baik. 
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