
ABSTRAKSI

Aspek sumber daya manusia dalam hal ini adalah perawat merupakan aset
yang terpenting dalam kemajuan sebuah rumah sakit. Untuk memaksimalkan
aspek ini maka faktor yang patut dijadikan perhatian adalah kepuasan kerja,
karena biasanya apabila kepuasan kerja masih terlalu rendah maka tingkat
kepedulian dan komitmen yang ditunjukkan karyawan terhadap perusahaan akan
rendah. Salah satu penyebab dari aspek ketidakpuasan berasal dari konflik
pekerjaan-keluarga yang dianggap sebagai konflik dua arah yaitu yang berkaitan
dengan masalah pekerjaan atau work family conflict dan family work conflict yang
berkaitan dengan masalah keluarga. Pemecahan untuk memperkecil timbulnya
konflik tersebut bisa jadi akan bertumpu pada kepribadian masing-masing
karyawan yang dinamakan sebagai internal locus of control. Pengaruh internal
locus of control dengan konflik dapat memperkuat atau memperlemah adanya
kepuasan kerja yang dirasakan. Dengan demikian diharapkan kepuasan kerja yang
diinginkan akan lebih mudah untuk didapatkan yang secara langsung akan
mempengaruhi kemajuan dari rumah sakit. Penelitian ini dilakukan untuk
membuktikan teori dan hipotesis yang ada dengan obyek perawat pada RS Umum
Haji Surabaya. Dengan variabel (X1) work family conflict, (X2) family work
conflict, (Y) kepuasan kerja dan (Z) internal locus of control. Sampel yang
diambil sebanyak 55 perawat dan akan dianalisis dengan menggunakan teknik
pengolahan data partial least square. Hasil analisis menyimpulkan bahwa family
work conflict dan work family conflict memiliki pengaruh negatif signifikan
terhadap kepuasan kerja ditunjukkan dengan nilai t-statistik masing-masing
sebesar 1,97 dan 3,39. Kesimpulan lain disebutkan bahwa internal locus of
control memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja dengan nilai
t-statistik 2,24 dan apabila memoderatori work family conflict akan semakin
memperbesar tingkat kepuasan kerja ditunjukkan dengan t-statistik sebesar 3,22.
Akan tetapi situasi ini tidak terbukti jika internal locus of control memoderatori
family work conflict karena pengaruh yang dihasilkan tidak signifikan dengan t-
statistik hanya sebesar 0,414.

Kata Kunci : Work Family Conflict, Family Work Conflict, Internal Locus Of
Control, Kepuasan Kerja

vi

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENGARUH WORK – FAMILY CONFLICT DAN FAMILY - WORK CONFLICT 
TERHADAP KEPUASAN KERJA DENGAN INTERNAL LOCUS OF CONTROL 
SEBAGAI VARIABEL MODERATOR PADA PERAWAT RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA

Puri Widyaningrum




