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ABSTRAK 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar 

satisfaction outcomes(job satifaction, family satisfaction, dan life satisfaction) 

yang dirasakan pada pekerjaan sebagai dokter. Seperti yang diketahui bahwa 

pekerjaan sebagai dokter adalah salah satu pekerjaan yang mempunyai tingkat 

stress yang tinggi. Hal tersebut disebabkan karena terdapat job demand dan family 

demand yang tinggi yang akan menyebabkan adanya work family conflict dan 

family work conflict dan didalam penelitian ini terdapat pengaruh moderasi social 

support yang dapat memperlemah hubungan job demand dan family demand  

terhadap work family conflict. Life-career stage perspective  juga ditinjau dalam 

penelitian ini untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan pengaruh 

berdasarkan factor usia seseorang (younger, middle-aged, dan older).  

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 196 dokter yang 

bekerja di klinik dan dirumah sakit yang berada di sekitar Kota Surabaya. Teknik 

sampling yang digunakan pada penelitian ini ialah nonprobability sampling.  

   Penelitian ini menggunakan teknik analisis Partial Least Square (PLS). 

Berdasarkan hasil penelitian, terbukti bahwa job demand berpengaruh signifikan 

terhadap work family conflict. Job satisfaction berpengaruh signifikan terhadap 

life satisfaction. Family satisfaction berpengaruh signifikan terhadap life 

satisfaction dan work-related social support memiliki pengaruh signifikan untuk 

memoderasi hubungan antara job demand dan work family conflict. Sedangkan 

pengaruh family demand terhadap family work conflict, family work conflict 

terhadap job satisfaction adalah tidak signifikan. Serta tidak terdapat efek 

moderasi dari non work-related social support terhadap hubungan family demand 

dan family-to-work demand. Ditemukan pula dalam penelitian ini bahwa terdapat 

perbedaan pengaruh yang signifikan pada hubungan life career stage dengan work 

family conflict terhadap family satisfaction. 

 

Kata Kunci : job demand, family demand, work family conflict, job satisfaction, 

family satisfaction, life satisfaction. 
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