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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

            Setiap organisasi memiliki sumber daya manusia yang merupakan asset 

paling penting bagi perusahaan, dimana sumber daya tersebut memiliki 

kemampuan berkembang dalam menentukan keberhasilan perusahaan untuk 

jangka panjang. Sumber daya manusia di perusahaan perlu dikelola dengan baik 

agar terwujud keseimbangan antara kebutuhan karyawan dengan tuntutan dan 

kemampuan suatu organisasi. Salah satu peran yang baru yang di mainkan oleh 

perempuan dewasa saat ini adalah peran sebagai pekerja (Roboth, 2015: 33). Pada 

era modern ini kedudukan wanita dan pria bukanlah sesuatu yang layak di 

perdebatkan lagi, sekat pemisah antara pria dan wanita dalam bekerja semakin 

menipis sehingga wanita tidak lagi dianggap sebagai sesosok yang bertugas 

menurus anak, suami dan rumah tangga saja ( Rubina dkk, 2012: 2 ).  

            Greenhaus dan Beutell (dalam Hakim,  2016:3) mendefinisikan konflik 

pekerjaan-keluarga sebagai suatu bentuk konflik antar peran dimana tekanan-

tekanan peran pekerjaan dan keluarga saling tidak selaras satu sama lain dalam 

beberapa hal, dimana partisipasi dalam salah satu peranan tersebut menjadi lebih 

sulit dikarenakan tuntutan untuk berpartisipasi dalam peranan yang lain Misalnya, 

semakin banyak pria yang mengalami tuntutan dalam peran pekerjaan mereka 

bertentangan dengan tanggung jawab yang seharusnya mereka lakukan di rumah. 

Dampak dari adanya pembagian peran ganda ini dapat memberi dampak yang 
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kurang baik, baik pada kehidupan kerja maupun kehidupan keluarga. Padatnya 

waktu kerja serta tuntunan pekerjaan bisa menyulitkan wanita dalam memenuhi 

tuntunan keluarga dan sebaliknya tuntunan keluarga yang berlebihan dapat 

menghambat pemenuhan kebutuhan pekerjaan (lubis,Shandi, Mulatsih, Harahap 

,2016: 2 ). 

            Menurut Frone (dalam Triaryati, 2003:87), dengan adanya peran ganda 

yang diemban para wanita maka tidak dipungkiri akan adanya konflik dalam 

menjalani peran ganda tersebut atau work-family conflict yang berhubungan 

sangat kuat dengan depresi dan kecemasan yang diderita oleh wanita 

dibandingkan pria . Hal ini berhubungan dengan peran tradisional wanita yang 

hingga saat ini tidak bisa dihindari yaitu tanggung jawab dalam mengatur rumah 

tangga dan mendidik anak,  Jika konflik yang terjadi antara pekerjaan dan 

keluarga ini memuncak, maka kondisi fisik dan kejiwaan pekerja dapat menurun 

dan mempengaruhi kinerjanya.(Frone.,dalam Triaryati, 2003: 3) 

         Konflik pekerjaan-keluarga (work-family conflict) telah didefinisikan 

sebagai ketidakcocokan bersama antara tuntunan peran kerja dan permintaan dari 

peran keluarga (Roboth,2015:34-35). Sedangkan menurut Triaryati (2003:86) 

mendefinisikan Konflik Peran Ganda (Work Family Concflict) sebagai bentuk 

konflik dimana tuntunan peran dari keluarga dan pekerjaan secara mutual tidak 

dapat disejajarkan dalam beberapa hal. 

           Penelitian dari Hakim dkk (2016) dimana menguji konflik pekerjaan-

keluarga dan pengaruhnya terhadap kinerja pegawai dimana konflik 

tanggungjawab keluarga,obsesi kerja, waktu kerja atas dan kebersamaan 
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keluarga,konflik pekerjaan rumah tangga keluarga,pekerjaan dan kehidupan 

keluarga, memikirkan tentang keluarga selama bekerja,  konflik mengejar karir 

dan rumah tangga, dan komunikasi keluarga.  Hasil yang di peroleh menunjukkan 

bahwa ada satu katagori yang penting untuk konflik pekerjaan-keluarga, yaitu 

kelelahan fisik. 

            Sedangkan hasil penelitian Triaryati (2003) menyatakan bahwa konflik 

pekerjaan-keluarga pada karyawan yang telah menikah dan mempunyai anak 

dapat di definisikan sebagai bentuk konflik peran dimana tuntutan dari peran 

pekerjaan kurang dapat di penuhi karena pada saat yang sama. 

             Hasil penelitian Carlson dkk (2000:250) menyimpulkan bahwa konflik 

keluarga-kerja terdiri (1) WIF berbasis waktu, (2) strain berbasis WIF, (3) 

perilaku berbasis WIF Sedangkan menurut Anisah (2010: 202) Work-family 

conflict memiliki tiga bentuk yaitu (1) Time-based conflict adalah banyaknya 

waktu yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan salah satu peran 

(pekerjaan/keluarga) sehingga menyebabkan seseorang mengalami kesulitan 

dalam memenuhi kebutuhan peran lainnya (pekerjaan/keluarga); (2) Strain-based 

conflict merupakan banyaknya tekanan yang timbul dalam melakukan salah satu 

peran (pekerjaan/keluarga) sehingga membuat seseorang mengalami kesulitan 

dalam memenuhi peran lainnya (pekerjaan/keluarga); (3) Behavior-based conflict 

yaitu adanya perilaku secara khusus yang dibutuhkan oleh salah satu peran 

(pekerjaan/keluarga) sehingga membuat seseorang mengalami kesulitan dalam 

memenuhi kebutuhan peran lainnya (pekerjaan/ keluarga).  
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            PT.Iskandar Indah Printing Textile merupakan salah satu dari sekian 

banyak perusahaan Textile yang mengolah bahan baku benang menjadi kain 

mentah (grey) yang kemudian meningkatkan jenis produksi kain bercorak atau 

lebih di kenal dengan sebutan batik printing. PT.Iskandar Indah Printing Textile 

yang sebagian besar karyawan wanita mengalami konflik peran ganda antara 

Pekerjaan dan keluarga. Sulitnya menyeimbangkan urusan pekerjaan dan keluarga 

dapat menimbulkan konflik pekerjaan keluarga(work-family conflict), dimana 

urusan pekerjaan mengganggu kehidupan keluarga dan atau urusan keluarga 

mengganggu kehidupan pekerjaan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi 

kinerja  wanita yang bekerja (Chistine,oktorina, mula, 2010 : 121). 

            Keberhasilan PT.Iskandar indah printing tidak lain dengan prestasi 

karyawannya, namun ada sumber permasalahan yang di hadapi oleh karyawan 

wanita yaitu konflik pekerjaan-keluarga (work family conflict). Dimana dengan 

adanya permasalahan tersebut peneliti ingin mengetahui lebih jelas permasalahan 

yang di hadapi oleh karyawan wanita, sehingga peneliti mengambil judul 

penelitian “ Pengaruh Konflik Pekerjaan-Keluarga (Work-Family Conflit ) 

Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Karyawan Wanita PT.Iskandar 

Indah Printing Textile Surakarta)”. 
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B.   Rumusan Masalah 

1. Apakah konflik berdasarkan waktu (Time-Based Conflict) berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan wanita PT. Iskandar indah printing textile ? 

2. Apakah konflik berdasarkan tekanan ( Strain-Based Conflict) berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan wanita PT. Iskandar indah printing textile ? 

3. Apakah konflik berdasarkan perilaku (Behavior-Based Conflict) 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan wanita PT. Iskandar indah printing 

textile ? 

4. Apakah konflik berdasarkan waktu, peran dan perilaku mempunyai 

pengaruh terhadap kinerja karyawan wanita PT. Iskandar indah printing 

textile ? 

C.  Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis apakah konflik berdasarkan waktu (Time-based 

conflict) berpengaruh terhadap kinerja karyawan wanita PT. Iskandar 

indah printing textile. 

2.  Untuk menganalisis apakah konflik berdasarkan ketegangan peran (strain-

based conflict) berpengaruh terhadap kinerja karyawan wanita PT. 

Iskandar indah printing textile. 

3.   Untuk menganalisis apakah konflik berdasarkan perilaku (behavior-based 

conflict ) berpengaruh terhadap kinerja karyawan wanita PT. Iskandar 

indah printing textile. 
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4.  Untuk menganalisis apakah konflik berdasarkan waktu, peran dan perilaku 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan wanita PT. Iskandar indah printing 

textile. 

D.   Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pustaka Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi  

dalam  menambah wawasan dan pengetahuan khususnya bagi mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas 

Muhammadiyah Surakarta yang ingin mempelajari lebih mendalam 

mengenai Pengaruh Konflik Pekerjaan-Keluarga (Work-Family Conflict) 

Terhadap Kinerja Karyawan 

2. Bagi Peneliti Lain  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan 

bagi  peneliti selanjutnya dan bagi perusahaan yang menghadapi masalah 

mengenai peran ganda terhadap kinerja karyawan wanita. 

3. Bagi pihak PT. Iskandar Indah Printing Textile. 

Pengaruh Konflik Pekerjaan-Keluarga (Work-Family Conflict ) 

Terhadap Kinerja Karyawan ( studi kasus karyawan wanita PT.Iskandar 

Indah Printing Textile Surakarta) ini, diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan atau masukan yang dapat digunakan sebagai peningkatan 

kualitas sumber daya manusia dalam hal kinerja karyawan yang lebih baik. 
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E. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I  : PENDAHULUAN  

       Bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Dalam bab ini 

menguraikan tentang latar belakang pengaruh konflik pekerjaan-keluarga 

(work-family conflict) terhadap kinerja karyawan wanita PT.Iskandar indah 

printing textile surakarta. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

       Bab ini menguraikan mengenai teori-teori yang melandasi penelitian 

meliputi : pengertian konflik, penyebab WFC, bentuk konflik, faktor yang 

mempengaruhi terjadinya WFC, Kinerja Karyawan, penelitian–penelitian 

terdahulu dan kerangka konsep teoritis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

        Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan, meliputi variabel 

penelitian dan definisi operasional variabel penelitian, populasi dan sampel, 

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV  : HASIL DAN ANALISIS 

        Dalam bab ini akan dibahas tentang gambaran umum perusahaan, analisis 

data, dan interpretasi hasil. 

BAB V : PENUNTUP  

        Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan 

dan saran. 
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DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


