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ABSTRAKSI 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh konflik 
pekerjaan keluarga terhadap kinerja pegawai (studi kasus rumah sakit PKU 
Muhammadiyah Surakarta). Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini 
adalah rumah sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Sedangkan untuk sampel 
dipilih melalui metode purposive sampling dengan kriteria (1) karyawan wanita 
yang telah berkeluarga atau mempunyai anak (2) masa jam kerja yang melebihi 
standar waktu jam kerja yang semestinya dan karyawan wanita yang telah bekerja 
lebih dari 5 tahun. (3) Data diperoleh berdasarkan data primer melalui kuisioner 
yang diberikan langsung dengan meminta ijin kepada bagian diklit (pendidikan 
dan pelatihan) pada rumah sakit PKU Muhammadiyah Surakarta untuk diteruskan 
kepada para pegawai sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan yaitu istri yang 
bekerja atau telah mempunyai anak. Diperoleh jumlah sampel sebanyak 60 
angket. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini dengan analisis 
regresi berganda, uji hipotesis yaitu uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Selain 
itu juga dilakukan uji instrumen data yaitu uji validitas dan uji reliabilitas, uji 
asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji 
heteroskedastisitas. 
 Berdasarkan  hasil penelitian secara simultan bahwa konflik pekerjaan 
keluarga berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai di Rumah Sakit 
PKU Muhammadiyah Surakarta. Secara parsial hanya variabel  kehidupan 
keluarga-pekerjaan, pikiran keluarga dalam kerja, dan benturan kehidupan rumah 
tangga-karir pekerjaan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
pegawai di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta karena signifikansi 
kurang dari 0.05. Sedangkan variabel benturan pekerjaan-tanggungjawab, obsesi 
pekerjaan, pekerjaan/karir-peluang waktu keluarga, dan benturan kehidupan 
rumah pekerjaan tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai (angka koefisien 
dengan signifikansi lebih dari 0,05). 

Kata kunci: Benturan pekerjaan-tanggung jawab keluarga, obsesi pekerjaan, 
pekerjaan/karir-peluang waktu keluarga, benturan kehidupan rumah pekerjaan, 
kehidupan keluarga-pekerjaan, pikiran keluarga dalam kerja, benturan 
kehidupan rumah tangga-karir pekerjaan. 
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A. PENDAHULUAN 

Kehidupan manusia seringkali terjadi konflik yang tidak dapat 

dihindarkan dan sulit untuk diselesaikan. Umat manusia diberikan akal dan 

pikiran agar dapat memecahkan suatu konflik antar individu maupun 

kelompok, walaupun konflik tersebut terlihat kecil sehingga banyak konflik 

yang sukar terselesaikan dengan baik. Konflik yang kecil dibesar-besarkan 

dan konflik besar tidak ditangani dengan cepat, hal tersebut sering dijumpai 

dalam kehidupan nyata umat manusia hingga saat ini.  

Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan 

perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam, 

Wirawan (2010:5) mendefinisikan bahwa konflik adalah proses pertentangan 

yang diekspresikan diantara dua pihak atau lebih yang saling tergantung 

mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik 

yang menghasilkan keluaran konflik. Salah satu konflik di sebuah organisasi 

atau perusahaan adalah konflik antar individu yang disebabkan oleh 

ketidakcocokan persepsi, kurang pandai dalam beradaptasi, dan perkataan 

yang kurang sopan. Tetapi konflik tersebut seringkali hilang dengan 

sendirinya, mengingat pelaku konflik tersebut adalah pegawai atau karyawan 

organisasi terkait maka organisasi semestinya sangat memperhatikan  segala 

hal yang berkaitan dengan kondisi para pegawai atau karyawan. 

Konflik merupakan fenomena sosial yang ada pada individu maupun 

kelompok didalam organisasi maupun luar organisasi, konflik juga 

merupakan fakta kehidupan di organisasi yang sukar untuk disembuhkan. 

Menurut Robbins (2006: 546) mengartikan konflik yaitu proses yang dimulai 

ketika satu pihak menganggap pihak lain secara negatif mempengaruhi atau 

akan secara negatif mempengaruhi sesuatu yang menjadi keperdulian pihak 

pertama. Wirawan (2010: 4) menyatakan istilah konflik berasal dari kata kerja 

bahasa latin configere yang berarti saling memukul. Dari bahasa latin 

diadopsi kedalam bahasa inggris, conflict yang kemudian diadopsi kedalam 

bahasa indonesia, konflik. Menurut Kreitner & Kinicki (2014: 105) 

mendefinisikan konflik (conflict) merupakan suatu proses di mana satu 
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kelompok menganggap bahwa kepentingannya ditentang atau dipengaruhi 

secara negatif oleh kelompok lainnya. Istilah menganggap, mengingatkan 

bahwa sumber-sumber konflik dan isu-isu dapat nyata atau khayalan. Konflik 

yang dihasilkan tetap sama. Menurut Ivancevich, dkk (2007: 43) menjelaskan 

konflik fungsional dan konflik disfungsional, yaitu: 

1. Konflik Fungsional (functional conflict) adalah konfrontasi antar 

kelompok yang meningkatkan dan menguntungkan kinerja organisasi.  

2. Konflik disfungsional (dysfunctional cinflict) adalah setiap konfrontasi 

atau interaksi antarkelompok yang membahayakan organisasi atau 

menghambat organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya. Manajemen 

harus mencari cara untuk menghilangkan konflik disfungsional. 

Konflik pekerjaan keluarga merupakan suatu permasalahan yang 

sering terjadi didalam organisasi, dimana seseorang dituntut untuk berperan 

secara ganda yaitu di keluarga dan di pekerjaan. Menurut Abbot et al, dalam 

Astuti (2003) mendefinisikan WFC yaitu suatu kondisi dimana terjadi konflik 

karena tekanan peran dari pekerjaan dan keluarga yang satu sama lain tidak 

selaras. Hal ini sama dengan pendapat Oktorina (2010) menemukan bahwa 

individu yang sudah menikah akan mengalami lebih banyak konflik 

pekerjaan keluarga dibandingkan individu yang tidak menikah. Sedangkan 

menurut Kopelman et al, dalam Susanto (2010) mendefinisikan “work 

conflict (konflik pekerjaan) sebagai suatu tingkat dimana seseorang 

mengalami tekanan ketidak-seimbangan dalam bidang pekerjaan. Menurut 

Hakim, dkk (2014: 7) mengidentifikasikan “tiga tipe utama mengenai konflik 

pekerjaan-keluarga, yaitu: 1) Konflik berdasarkan waktu (time-bassed 

conflict), 2) Konflik berdasarkan ketegangan (strained-based conflict), 3) 

Konflik berdasarkan perilaku (behavior-based conflict). 

Kinerja merupakan suatu hasil yang diperoleh organisasi memalui 

pegawai sebagai pelaku yang menentukan maksimal atau tidaknya suatu 

kinerja dalam organisasi. Dharma (2005: 25) berpendapat bahwa manajemen 

kinerja adalah suatu cara untuk mendapatkan hasil yang lebih baik bagi 
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organisasi, kelompok, dan individu dengan memahami dan mengelola kinerja 

sesuai dengan target yang telah direncanakan, standar dan persyaratan 

kompetensi yang telah ditentukan.  

Konflik pekerjaan-keluarga seperti yang dikatakan Astuti (2003) 

konflik pekerjaan-keluarga adalah tuntutan yang meningkat terhadap pemilik 

perusahaan untuk memahami kehidupan berkeluarga dan bekerja telah 

berubah. Dua hal tersebut tidak dapat terpisahkan, tentunya pada pasangan 

suami istri yang keduanya bekerja telah meningkatkan hubungan 

ketergantungan antara pekerjaan dan keluarga. Kondisi ini akan menciptakan 

ketidakseimbangan atau ketidakselarasan kepentingan pekerjaan dan keluarga 

atau yang disebut work-family conflict (WFC). Hasil penelitian Hakim, dkk 

(2014) di Rumah sakit Berbasis Islam di Surakarta bahwa konflik pekerjaan-

keluarga bagi para responden tidak setuju merupakan konflik. Kesimpulan 

secara umum sebenarnya tidak membuktikan adanya konflik di rumah sakit 

berbasis islam Surakarta. Tetapi dilihat dari rata-rata setuju dan sangat setuju 

hasilnya 12%, angka diatas 10% membuktikan tetap adanya konflik atau ada 

potensi konflik cukup tinggi.  

Hasil penelitian Maya (2011) dengan judul Analisis Pengaruh Konflik 

Peran Ganda Terhadap Kinerja Wanita Berperan Ganda. Variabel independen 

(Konflik Peran Ganda) dan variabel dependen (Kinerja wanita berperan 

ganda), hasil pengujian melalui persamaan Regresi tunggal dapat diketahui 

bahwa konflik peran ganda berpengaruh secara negatif terhadap kinerja 

wanita berperan ganda, menunjukkan bahwa semakin tinggi konflik peran 

ganda maka akan mengurangi kinerja wanita berperan ganda. Dari 

perhitungan diperoleh determinasi sebesar 0,535 menunjukkan bahwa 53,5% 

variasi kinerja wanita dapat dijelaskan oleh variabel konflik peran ganda. 

Sedangkan 46,5% dijelaskan oleh faktor lain diluar konflik peran ganda.  
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B. METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam penelitian ini cara pengambilan sampel dilakukan dengan 

menggunakan teknik purpose sampling yaitu pengambilan sampel didasarkan 

pada pilihan penelitian tentang aspek apa dan siapa yang disajikan fokus pada 

saat situasi tertentu dan saat ini terus menerus sepanjang penelitian, sampling 

bersifat purposive yaitu sesuai dengan tujuan penelitian dengan kriteria 

tertentu. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel yaitu manajer dan 

karyawan wanita yang telah bekerja lebih dari 5 tahun. Alasan masa kerja 

lebih dari 5 tahun dikarenakan merekalah yang mengalami konflik pekerjaan-

keluarga yang cukup tinggi. Dimana survey menunjukkan bahwa para 

karyawan bekerja 11-12 jam sehari atau 60 jam seminggu yang sudah lebih 

dari 40 jam seminggu sebagai standar jam kerja normal. Ketika mereka 

(karyawan wanita) bekerja melebihi jam kerja normal maka dampaknya akan 

menjadi konflik terhadap keluarga. Padahal disisi lain mereka harus banyak 

mengabdi pada keluarga dengan sepenuh hati terutama membina dan 

mendidik anak. 

Jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif yang berkarakter 

probabilistik. Penelitian probabilistik berupaya menguji sebuah atau beberapa 

teori ke dalam lapangan atau obyek penelitian yang berbeda, sehingga 

hasilnya memungkinkan berbeda atau menguatkan teori-teori tersebut. 

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah Regresi linier 

berganda dengan serangkaian uji instrumen, uji asumsi klasik, dan uji 

hipotesis. Metode survey digunakan untuk memperoleh data primer dengan 

sampel sebanyak 60 responden melalui kuisioner yang diberikan secara 

langsung dengan meminta ijin melalui bagian diklit (pendidikan dan 

pelatihan) pada rumah sakit PKU Muhammadiyah Surakarta untuk diteruskan  

kepada para pegawai sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan yaitu istri 

yang bekerja dan telah mempunyai anak. 
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C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

1. Uji Instrumen Data 

Uji instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

validitas dan reliabilitas yang didistribusikan kepada 60 pegawai di 

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta, untuk dianalisis validitas 

dan reliabilitasnya dan hasil dari analisis tersebut dipergunakan sebagai 

bahan acuan dalam memperoleh data guna analisis lebih lanjut. Adapun 

faktor yang akan diukur adalah atribut yang meliputi konflik pekerjaan 

keluarga dan tingkat kinerja pegawai. Hasil validitas dan reliabilitas 

sebagai berikut: 

A. Validitas 

Hasil analisis validitas menggunakan komputer yaitu program SPSS 

versi 12.00 ditunjukkan dengan membandingkan rhitung dengan ttabel. 

Sedangkan nilai dari rhitung dapat dilihat dalam Corrected Item Total 

Correlation pada program SPSS versi 12.00. Kemudian untuk 

pengambilan keputusan jika rhitung > rtabel maka butir atau variabel yang 

diteliti adalah valid. .  

1) Variabel Konflik Pekerjaan Keluarga  

Berdasarkan perhitungan, maka hasil validitas pada variabel  

konflik pekerjaan keluarga dapat dikatakan bahwa butir pertanyaan 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 tentang  variabel X1 (konflik pekerjaan 

keluarga) adalah valid, karena rhitung > r tabel. 

2) Variabel Kinerja Pegawai  

Berdasarkan perhitungan, maka hasil validitas pada variabel  

kinerja pegawai pertanyaan tentang  variabel Y (kinerja pegawai) 

menunjukkan bahwa butir  pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 

untuk variabel Y adalah valid, karena rhitung > r tabel. 
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B. Reliabilitas 

 Setelah dilakukan pengujian pada validitas atas variabel-variabel 

tersebut (konflik pekerjaan keluarga dan kinerja pegawai), maka dapat 

dilakukan pengujian reliabilitas. Hasil analisis reliabilitias dapat dilihat 

pada program SPSS versi 12.00 dan ditunjukkan oleh besarnya nilai alpha 

(α). Pengambilan keputuan reliabilitas suatu variabel ditentukan dengan 

asumsi apabila nilai alfa cronbach > 0,6 maka butir atau variabel yang 

diteliti adalah reliabel (Ghozali; 2002: 61). 

Berikut ini rangkuman hasil pengujian yang menunjukkan nilai alpha 

pada variabel konflik pekerjaan keluarga (X) sebesar 0,778, serta kinerja 

pegawai (Y) sebesar 0,659. Semua variabel konflik pekerjaan keluarga (X), 

dan kinerja pegawai (Y) adalah reliabel karena mempunyai nilai alfa 

cronbach > 0,6, sehingga dapat dipergunakan untuk mengolah data 

selanjutnya. 

2. Uji Asumsi Klasik  

a) Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang 

digunakan berasal dari populasi yang normal. Pengujian ini 

menggunakan metode One-Sampel Kolmogorov-Smirnov Test 

dengan membandingkan Asymptotic Significance (probabilitas) 

dengan taraf signifikansi. Kriteria pengukuran sebagai berikut: 

(Wahid, 2004: 50) 

a) Nilai Asymptotic Significance (probalitas) > taraf 

signifikansi (α) berarti data sampel berasal dari distribusi 

normal. 

b) Nilai Asymptotic Significance (probalitas) < taraf 

signifikansi (α) berarti data sampel berasal dari distribusi 

tidak normal.   

Hasil Pengujian normalitas masing-masing variabel 

menunjukkan bahwa p-value ternyata lebih besar dari α sebesar 
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0,05, sehingga keseluruhan data tersebut dinyatakan memiliki 

distribusi normal atau memiliki sebaran data yang normal. 

b) Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas adalah untuk menguji apakah variabel 

independen yang satu dengan variabel independen yang lain dalam 

model terdapat hubungan yang sempurna atau tidak. Pengujian 

Multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan kriteria sebagai 

berikut: (Singgih, 2001: 357) 

a) VIF > 10 terjadi multikolinieritas 

b) VIF < 10 tidak terjadi multikolinieritas 

diketahui bahwa VIF < 10, sehingga tidak terjadi 

multikolinieritas. 

c) Uji Heteroskedastisitas 

Tujuan dari pengujian ini yaitu untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik 

yaitu yang homoskedastisitas, yakni variance dari residual satu 

pengamatan ke pangamatan lain bersifat tetap. Deteksi adanya 

heteroskedastisitas yaitu sebagai berikut: 

1) Nilai probabilitas > 0,5 berarti bebas dari heteroskedastisitas. 

2) Nilai probabilitas < 0,5 berarti terkena heteroskedastisitas. 

Diketahui bahwa nilai probabilitas > 0,5, sehingga bebas 

dari heteroskedastisitas.  

3. Analisis Regresi Linear Berganda 

Hasil analisis regresi linear berganda secara sistematis dapat ditulis 

persamaannya sebagai berikut :  

Y= 36,918 + -0,403 X1-0,088 X2-0,570X3+0,586X4-1,850X5 -1,662 X6+3,226 X7+ e 

Interpretasi dari masing-masing koefisien variabel adalah  sebagai 

berikut:  
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a) a  = Nilai konstanta sebesar 36,918 berarti bila variabel kinerja 

pegawai tidak ada atau sama dengan nol, maka Kinerja Pegawai 

sebesar 36,918 .  

b) b1 = Koefisien variabel benturan pekerjaan-tanggungjawab sebesar                  

-0,403, koefisien ini menunjukkan terdapat pengaruh negatif antara 

variabel benturan pekerjaan-tanggungjawab terhadap Kinerja Pegawai 

sebesar koefisien regresinya yaitu -0,403. Artinya apabila benturan 

pekerjaan-tanggungjawab turun 1 point maka Kinerja Pegawai akan 

turun sebesar 0,403 dengan asumsi variabel lain tetap. 

c) b2 = Koefisien variabel Obsesi pekerjaan sebesar -0,088, koefisien ini 

menunjukkan terdapat pengaruh negatif antara variabel Obsesi 

pekerjaan terhadap Kinerja Pegawai sebesar koefisien regresinya yaitu 

-0,088. Artinya apabila Obsesi pekerjaan turun 1 point maka Kinerja 

Pegawai akan turun sebesar -0,088 dengan asumsi variabel lain tetap. 

d) b3 = Koefisien variabel Pekerjaan/karir-peluang waktu keluarga 

sebesar -0,570, koefisien ini menunjukkan terdapat pengaruh negatif 

antara variabel Pekerjaan/karir-peluang waktu keluarga terhadap 

Kinerja Pegawai sebesar koefisien regresinya yaitu -0,570. Artinya 

apabila Pekerjaan/karir-peluang waktu keluarga turun 1 point maka 

Kinerja Pegawai akan turun sebesar -0,570 dengan asumsi variabel 

lain tetap.  

e) b4 = Koefisien variabel Benturan kehidupan rumah pekerjaan sebesar 

0,586. koefisien ini menunjukkan terdapat pengaruh antara variabel 

Benturan kehidupan rumah pekerjaan terhadap Kinerja Pegawai 

sebesar koefisien regresinya yaitu 0,586. Artinya apabila Benturan 

kehidupan rumah pekerjaan naik 1 point maka Kinerja Pegawai akan 

naik sebesar 0,586 dengan asumsi variabel lain tetap.  

f) b5  =  Koefisien variabel Kehidupan keluarga-pekerjaan sebesar -

1,850, koefisien ini menunjukkan terdapat pengaruh negatif antara 

variabel Kehidupan keluarga-pekerjaan terhadap Kinerja Pegawai 

sebesar koefisien regresinya yaitu -1,850. Artinya apabila Kehidupan 
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keluarga-pekerjaan turun 1 point maka Kinerja Pegawai akan turun 

sebesar 1,850 dengan asumsi variabel lain tetap. 

g) b6  =  Koefisien variabel pikiran keluarga dalam kerja sebesar -1,662, 

koefisien ini menunjukkan terdapat pengaruh negatif antara variabel 

pikiran keluarga dalam kerja terhadap Kinerja Pegawai sebesar 

koefisien regresinya yaitu -1,662. Artinya apabila Kehidupan 

keluarga-pekerjaan turun 1 point maka Kinerja Pegawai akan turun 

sebesar 1,662 dengan asumsi variabel lain tetap.  

h) b7 = Koefisien variabel benturan kehidupan rumah tangga-karir 

pekerjaan sebesar 3,226. koefisien ini menunjukkan terdapat pengaruh 

antara variabel benturan kehidupan rumah tangga-karir pekerjaan 

sebesar koefisien regresinya yaitu 3,226. Artinya apabila benturan 

kehidupan rumah tangga-karir pekerjaan pekerjaan naik 1 point maka 

Kinerja Pegawai akan naik sebesar benturan kehidupan rumah tangga-

karir pekerjaan 586 dengan asumsi variabel lain tetap.  

  Diketahui bahwa ketujuh variabel independen benturan pekerjaan-

tanggungjawab, obsesi pekerjaan, pekerjaan/karir-peluang waktu keluarga, 

benturan kehidupan rumah pekerjaan, kehidupan keluarga-pekerjaan, 

pikiran keluarga dalam kerja dan benturan kehidupan rumah tangga-karir 

pekerjaan memberikan kontribusi positif terhadap kinerja pegawai. 

4. Uji Hipotesis  

a) Uji  Koefisien Determinasi (R2) 

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi 

(adjusted R2) sebesar 0,267,  hal ini berarti bahwa variabel independen 

konflik pekerjaan keluarga (variabel benturan pekerjaan-tanggung jawab 

keluarga, variabel obsesi pekerjaan, variabel pekerjaan/karir-peluang 

waktu keluarga, variabel benturan kehidupan rumah pekerjaan, variabel 

kehidupan keluarga-pekerjaan, pikiran keluarga dalam kerja dan benturan 

kehidupan rumah tangga-karir pekerjaan) menjelaskan variasi kinerja 
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pegawai di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta sebesar 26,7% 

dan 73,3% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain di luar model. 

b) Uji F 

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen 

secata simultan terhadap variabel dependen. Dari hasil perhitungan yang 

diperoleh nilai Fhitung sebesar 2,710,  angka tersebut berarti Fhitung lebih 

besar daripada Ftabel sehingga keputusannya menolak Ho. Dengan 

demikian secara simultan ketujuh variabel independen signifikan 

mempengaruhi  Kinerja Pegawai di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 

Surakarta. 

c) Uji t 

Adapun perhitungan untuk menguji keberartian variabel 

independen benturan pekerjaan-tanggung jawab keluarga (X1), obsesi 

pekerjaan (X2), pekerjaan/karir-peluang waktu keluarga (X3), benturan 

kehidupan rumah pekerjaan (X4), kehidupan keluarga-pekerjaan (X5), 

pikiran keluarga dalam kerja (X6) dan benturan kehidupan rumah tangga-

karir pekerjaan (X7) terhadap kinerja pegawai (Y) secara individu sebagai 

berikut:  

Diketahui bahwa kehidupan keluarga-pekerjaan (X5), pikiran 

keluarga dalam kerja (X6) dan benturan kehidupan rumah tangga-karir 

pekerjaan (X7) berpengaruh terhadap kinerja pegawai (Y) di Rumah Sakit 

PKU Muhammadiyah Surakarta (angka koefisien dengan signifikansi 

kurang dari 0,05). Sedangkan variabel benturan pekerjaan-tanggungjawab 

(X1), obsesi pekerjaan (X2), pekerjaan/karir-peluang waktu keluarga (X3) 

dan benturan kehidupan rumah pekerjaan (X4) tidak berpengaruh terhadap 

kinerja pegawai (angka koefisien dengan signifikansi lebih dari 0,05). 

D. PEMBAHASAN  

Hasil analisis secara keseluruhan menunjukkan bahwa konflik karena 

benturan kehidupan rumah pekerjaan (X5) berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai, variabel Kehidupan keluarga-pekerjaan (X6), variabel kehidupan 
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keluarga-pekerjaan (X7) berpengaruh terhadap kinerja pegawai Rumah Sakit 

PKU Muhammadiyah Surakarta (angka koefisien dengan signifikansi kurang 

dari 0,05). Sedangkan variabel benturan pekerjaan-tanggungjawab (X1), 

variabel Obsesi pekerjaan (X2), variabel pekerjaan/karir-peluang waktu 

keluarga (X3) dan variabel Benturan kehidupan rumah pekerjaan (X4) (angka 

koefisien dengan signifikansi lebih dari 0,05). 

E.  KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan pengujian regresi linier berganda diperoleh bahwa 

kehidupan keluarga-pekerjaan (X5), pikiran keluarga dalam kerja (X6) 

dan benturan kehidupan rumah tangga-karir pekerjaan (X7) berpengaruh 

terhadap kinerja pegawai (Y) di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 

Surakarta (angka koefisien dengan signifikansi kurang dari 0,05). 

Sedangkan variabel benturan pekerjaan-tanggung jawab (X1), obsesi 

pekerjaan (X2), pekerjaan/karir-peluang waktu keluarga (X3) dan 

benturan kehidupan rumah pekerjaan (X4) tidak berpengaruh terhadap 

kinerja pegawai (angka koefisien dengan signifikansi lebih dari 0,05). 

2. Pengujiannya menggunakan uji F untuk mengetahui bahwa konflik 

pekerjaan keluarga yang terdiri dari dimensi konflik pekerjaan keluarga 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai di Rumah Sakit 

PKU Muhammadiyah Surakarta. Ini menunjukkan bahwa ada pengaruh 

signifikan konflik pekerjaan keluarga (secara simultan) yang meliputi 

benturan pekerjaan-tanggung jawab keluarga (X1), obsesi pekerjaan 

(X2), pekerjaan/karir-peluang waktu keluarga (X3), benturan kehidupan 

rumah pekerjaan (X4), kehidupan keluarga-pekerjaan (X5), pikiran 

keluarga dalam kerja (X6) dan benturan kehidupan rumah tangga-karir 

pekerjaan (X7) terhadap kinerja pegawai di Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Surakarta terbukti kebenarannya.  
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