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ABSTRACT

This study examines the influence of work family conflict  on two dimension,  
first work interfering with the family (WIF) and family interfering with work (FIW) on 
turnover intentions with job satisfaction as a intervening variable. Turnover intentions  
may arise through unjob satisfaction and work family conflict.

This research uses the empirical with convenience sampling technique in the 
data  collection.   Data  were  collected  using  a  survey  on  97  auditor  respondent   in  
Indonesian audit firm. Data were analyzed by using Structural Equation Model (SEM) 
with program Smart PLS (Partial Least Square).

The result of five hypothesis (H1a, H1b, H2a, H2b and H3) that have been proposed  
two hypothesis (H1a, and H3) are accepted; there is influence of work interfering with the  
family (WIF) on job satisfaction, and there is influence of job satisfaction on turnover  
intentions.   The three hypothesis  (H1b,  H2a, H2b)  are rejected  there are the influence  
family  interfering  with  work  (FIW)  on  job  satisfaction,  there  is   influence  of  work  
interfering with the family (WIF) on turnover, and there is influence family interfering  
with work (FIW) on turnover intentions. 

Keywords:   Work-Family Conflict, Job Satisfaction, Turnover Intentions, Partial Least  
Square (PLS).
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PENDAHULUAN

Kinerja  suatu  perusahaan  sangat  ditentukan  oleh  kondisi  dan  perilaku 

karyawan yang dimiliki perusahaan tersebut.  Fenomena yang seringkali terjadi adalah 

kinerja suatu perusahaan yang telah demikian bagus dapat dirusak, baik secara langsung 

maupun tidak,  oleh berbagai perilaku karyawan yang sulit  dicegah terjadinya.   Salah 

satu bentuk perilaku karyawan tersebut adalah keinginan berpindah (turnover intentions) 

yang  berujung  pada  keputusan  karyawan  untuk  meninggalkan  pekerjaannya.   Pada 

lingkungan profesi akuntan publik, turnover yang dihadapi kantor akuntan publik (KAP) 

telah didokumentasikan dengan baik lewat berbagai literatur profesional dan akademik. 

Berbagai  penelitian  untuk  mengidentifikasi  berbagai  faktor  yang  mempengaruhi 

turnoner akuntan  publik  juga  telah  dilakukan.   Secara  umum,  hasil  dari  berbagai 

penelitian tersebut menyarankan bahwa kepuasan kerja merupakan anteseden (variabel 

pendahulu) dari keinginan akuntan untuk mencari alternatif  pekerjaan lain (Snead dan 

Harrel, Bline, Duchon, dan Meixner, 1991: Harrel, 1990; Rasch dan Harrel, 1990 dalam 

Pasewark dan Strawser, 1996). Setiap karyawan yang bekerja pada suatu organisasi atau 

perusahaan tentunya sangat menginginkan tingkat kepuasan kerja yang maksimal. Untuk 

mencapai tingkat kepuasan kerja yang maksimal dalam setiap pelaksanaan  tugas audit, 

auditor kantor akuntan publik akan selalu menghadapi faktor-faktor yang  diperkirakan 

dapat  mempengaruhi  kepuasan  kerja.   Faktor-faktor  tersebut  dapat  berupa  konflik 

pekerjaan-keluarga. 

Konflik  pekerjaan-keluarga  timbul  karena  adanya  ketidakseimbangan  antara 

peran  sebagai  auditor  KAP  dengan  peran  sebagai  anggota  keluarga,  keluarga  dapat 
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diartikan sebagai suatu kesatuan keluarga yang kecil, yang terdiri dari seorang ayah, ibu 

dan anak-anak. Konflik pekerjaan-keluarga tidak hanya muncul karena seorang auditor 

tidak berada di tengah-tengah keluarganya dalam waktu relatif lama. Hal ini ditegaskan 

oleh Burke (1986) yang mengemukakan bahwa tenaga, waktu dan perhatian diperlukan 

untuk  dapat  sukses  dalam  satu  daerah  (peran  pekerjaan  atau  peran  keluarga) 

menyebabkan kekurangan tenaga,  waktu dan perhatian  terhadap daerah yang lainnya 

sehingga menghasilkan konflik  antara  dua daerah tersebut.   Dengan kata  lain  bahwa 

waktu dan tenaga yang dihabiskan untuk mengembangkan pekerjaan adalah waktu dan 

tenaga  yang  tidak  dihabiskan  untuk  mengembangkan  kesuksesan  dalam  kehidupan 

keluarga.

Penelitian  ini  menguji  dua  dimensi  konflik  pekerjaan-keluarga.  Pertama, 

konflik   dapat  ditimbulkan    dari    pekerjaan   mengintervensi    keluarga   (Work  

Interfering  with  Family-WIF),  sebagai  contoh,  orangtua  mungkin  merasa  bahwa 

pekerjaan  menghalangi  waktunya  untuk  keluar  dengan  anak-anaknya  di  rumah. 

Penelitian terdahulu menemukan WIF dihubungkan dengan stress yang dihasilkan dari 

tekanan pekerjaan (job burnout)(Bacharah  et al. 1991), depresi (Thomas and Ganster 

1995), dan kualitas rendah   dari  kehidupan keluarga (Higginsn and Duxbury 1992). 

Kedua, konflik  dapat  terjadi  ketika  keluarga  mengintervensi  pekerjaan  (Family  

interfering with work-FIW) sebagaimana diusulkan mula-mula oleh Gutek et al. (1991). 

Sebagai contoh, para karyawan telah merencanakan meninggalkan pekerjaan  mereka 

untuk  mendapatkan  perhatian  fungsi  keluarga/karyawan  yang  gagal  tentang 

keterlambatan kerja karena harus mengantar anaknya ke sekolah. Para peneliti terdahulu 
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menginvestigasi  WIF dan beberapa  peneliti  mencatat   Family  Intervering with Work 

(FIW)  sebagai  suatu konstruk yang berbeda (Gutek  et al.,  1991; Frone  et al.  1992; 

Judge  et  al., 1994; Adams et al., 1996; Netemeyer et al., 1996). 

Beberapa peneliti telah mengidentifikasi hubungan antara FIW dan komitmen 

organisasi, kepuasan hidup (Wiley 1987), dan depresi klinis. Frone  et al. (1992) juga 

menyatakan bahwa peran pekerjaan lebih banyak mengganggu peran keluarga dibanding 

peran keluarga terhadap peran pekerjaan, sehingga batasan keluarga menjadi lebih dapat 

dipahamai dibanding batasan pekerjaan. Gutek  et al.  (1991) juga menemukan bahwa 

batasan  dan  tanggung  jawab  peran  keluarga  lebih  elastis  dibandingkan  batasan  dan 

tanggung jawab peran pekerjaan. 

Penelitian ini menguji pengaruh konflik pekerjaan-keluarga terhadap kepuasan 

kerja dan turnover intentions  baik secara langsung maupun secara tidak langsung serta 

menguji pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover intentions auditor.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Atribusi (Attribution Theory)

  Teori  atribusi  memberikan  penjelasan  proses  bagaimana  kita  menentukan 

penyebab/motif  perilaku  seseorang  (Gibson  et  al.,1994).  Teori  ini  diarahkan  untuk 

mengembangkan  penjelasan  dengan  cara-cara  kita  menilai  orang  secara  berlainan, 

tergantung  makna  apa  yang  kita  hubungkan  (atribusikan)  ke  suatu  perilaku  tertentu 

(Robbins,  2003).  Teori  atribusi  mengacu  pada  bagaimana  seseorang  menjelaskan 

penyebab perilaku orang lain/diri sendiri (Luthans, 1998), yang ditentukan apakah dari 
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internal/eksternal (Robbins, 2003), akan terlihat pengaruhnya terhadap perilaku individu 

(Gibson  et  al.,1994).  Penyebab  perilaku  dalam  persepsi  sosial  dikenal  sebagai 

dispositional  attributions dan  situational  attributions (Luthans,  1998)  atau  penyebab 

internal dan eksternal (Robbins, 2003).  Turnover intention sebagai akibat dari kepuasan 

kerja  dan  adanya  konflik  pekerjaan-keluarga  pada  Kantor  Akuntan  Pablik  (KAP) 

ditentukan oleh penyebab dari dalam diri seseorang (atribusi internal) dan penyebab luar 

(atribusi eksternal).  

Teori Peran (Role Theory)

Teori  yang  melandasi  penelitian  ini selain  teori  atribusi  adalah  teori  peran 

(role theory).  Peran  (role)  didefinisikan  Siegel  dan Marconi  (1989) adalah  ”parts 

that people play in their interactions with others.” Konflik peran (role conflict) 

terjadi ketika ”a person occupies several position that are incompatible or when 

a single position has mutually incompatible behavioral expectation”  (Siegel 

dan Marconi,  1989).  Auditor sebagai bagian dari  kantor akuntan publik memerankan 

sebagai individu karyawan dengan sejumlah karakter dan harapan atas peran tersebut. 

Auditor memiliki dua peran, yaitu sebagai anggota organisasi profesi yang harus tunduk 

pada kode etik profesi akuntan publik dan sebagai anggota keluarga. Apabila auditor 

dalam perannya sebagai anggota organisasi profesi maupun sebagai anggota keluarga 

merasakan  adanya  pertentangan  antara  nilai-nilai  yang  dijunjung  dalam  organisasi 

profesi  dengan nilai-nilai  yang  harus  dianut  dalam keluarga,  maka  terjadilah  konflik 

peran pada diri auditor.
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Konflik Pekerjaan-Keluarga

Peneliti  perilaku  mengidentifikasikan  dan  menganalisis  konsep  konflik 

pekerjaan-keluarga  dalam  beberapa  kondisi.  Dalam  konteks  ini,  konflik  pekerjaan-

keluarga  didefinisikan  sebagai  bentuk  dari  konflik  peran  yang  ditandai  oleh 

ketidaksesuaian antara tanggung jawab rumah dan tempat kerja (Greenhaus dan Beutell 

1985; Boles et al. 1997). Mendasarkan pada asumsi ini  ada dua hal yang harus dipenuhi 

antara  tanggung  jawab  di  rumah  dan  di  tempat  kerja  yang  tidak  cocok  sehingga 

berpotensi  menimbulkan  tidak  berfungsinya  di  tempat  kerja.   Konflik  pekerjaan-

keluarga nampaknya berpengaruh terhadap beberapa profesi (Parasuraman dan Simmers, 

2001).  Gutek  et  al. (1991)  menemukan  bahwa  konflik  pekerjaan  mengintervensi 

keluarga  (work  interfering  with  family-WIF)  dan  konflik  keluarga  mengintervensi 

pekerjaan (family intrefering with work-FIW) saling berhubungan.  Menurut Frone et al. 

(1992) hubungan antara kedua jenis konflik tersebut (WIF dan FIW) adalah timbal balik. 

Kepuasan Kerja

Menurut  Judge dan  Locke (1993)  kepuasan kerja  merupakan cerminan  dari 

kegembiraan  atau sikap emosi  positif  yang berasal  dari  pengalaman kerja seseorang. 

Judge dan Locke (1993) juga menyatakan bahwa tingkat kepuasan kerja yang dirasakan 

dipengaruhi oleh proses pemikiran seseorang. Judge dan Locke (1993) mengemukakan 

apabila seorang karyawan merasa puas atas pekerjaannya maka karyawan tersebut akan 
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merasa senang dan terbebas dari rasa tertekan sehingga akan timbul rasa aman untuk 

tetap bekerja pada lingkungan kerjanya. 

Keinginan Berpindah  (Turnover Intentions)

Turnover didefinisikan sebagai penarikan diri secara sukarela (voluntary) atau 

tidak sukarela (involuntary) dari suatu organisasi (Robbins. 2003).  Voluntary turnover  

atau  quit, merupakan keputusan untuk meninggalkan organisasi,  disebabkan oleh dua 

faktor yaitu  seberapa menarik pekerjaan yang ada saat ini  serta tersedianya  alternatif 

pekerjaan lain (Shaw  et al., 1998).  Sebaliknya,  involuntary turnover  atau pemecatan 

menggambarkan  keputusan  pemberi  kerja  (employer)  untuk  menghentikan  hubungan 

kerja  dan  bersifat  uncontrollable bagi  karyawan  yang  mengalaminya.  Turnover 

intentions  mengacu pada keinginan karyawan untuk mencari  alternatif  pekerjaan lain 

dan belum diwujudkan dalam bentuk perilaku nyata (Pasewark dan Strawser, 1996).  

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Konflik Pekerjaan-Keluarga terhadap Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja merupakan masalah yang secara umum banyak dihasilkan dari 

pengujian  dalam konflik  pekerjaan keluarga yang menimbulkan ketidakpuasan dalam 

pekerjaan.   Penelitian  terdahulu  mendukung  pernyataan  bahwa  orang  yang  merasa 

aktivititas pekerjaannya dan aktivitas rumah tangganya tidak seimbang akan lebih tidak 

puas dengan  pekerjaannya.  Beberapa peneliti  (Good  et al., 1988; Rice  et al., 1992; 

Boles  dan Babin 1996;  Good  et  al.,  1996;  Boles  et  al.,  1997;  Martins  et  al.,  2002; 

Greenhaus  et  al.,  2003)  menemukan  hubungan  negatif  antara  pengukuran  konflik 
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pekerjaan-keluarga  secara umum dan kepuasan kerja. Bacharach et al. (1991), Thomas 

dan Ganster (1995), Kossek dan Ozeki (1998), Boles et al., (2001), dan Anderson et al. 

(2002)  menemukan  bahwa  konflik  pekerjaan  mengintervensi  keluarga  (WIF) 

mempunyai  hubungan negatif dengan kepuasan kerja.

Beberapa  peneliti  menemukan  konflik  pekerjaan-keluarga  mempunyai 

hubungan negatif dengan kepuasan (Adams et al., 1996; Kossek and Ozeki 1998; Boles 

et  al., 2001;  Anderson  et  al., 2002).  Peneliti  lainnya  menemukan  bahwa  konflik 

keluarga-pekerjaan  (FIW)  memiliki  hubungan  secara  negatif  dengan  kepuasan  kerja, 

tetapi tingkatannya tidak seperti konflik pekerjaan-keluarga (WIF) (Frone  et al., 1992; 

Netemeyer et al., 1996). 

Dari pembahasan di atas maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H1a:  Pekerjaan  mengintervensi  keluarga  (Work  Interfering  with  Family-WIF) 

berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja auditor.

      H1b:   Keluarga mengintervensi  pekerjaan  (Family Interfering with Work-FIW) 

berpengaruh negatif terhadap  kepuasan kerja auditor.

Pengaruh Konflik Pekerjaan-Keluarga Terhadap Turnover Intentions

Penelitian mengenai hubungan antara konflik pekerjaan keluarga dan keinginan 

berpindah  menunjukkan  hasil  yang  tidak  konsisten.   Beberapa  peneliti  menemukan 

konflik  pekerjaan-keluarga  tidak  mempunyai  pengaruh terhadap  keinginan  berpindah 

(Boles et  al.,  1999).  Konflik  pekerjaan-keluarga  dalam  situasi  ini  pertama 

mempengaruhi  kepuasan  kerja,  selanjutnya  mempengaruhi  keinginan  untuk 

meninggalkan pekerjaannya. Penelitian lainnya menemukan hubungan langsung antara 

8



konflik pekerjaan-keluarga dengan keinginan untuk meninggalkan organisasi (Good et  

al., 1988. Apakah konflik pekerjaan-keluarga mempengaruhi perpindahan mungkin juga 

tergantung  pada  dimensi  konflik  pekerjaan-keluarga.   Netemeyer  et  al. (1996) 

menemukan  keduanya  FIW  dan  WIF  berhubungan  langsung   dengan  turnover  

intentions.  Perpindahan secara potensial berhubungan dengan bermacam-macam konfik 

yang dialami antara pekerjaan dan keluarga.

Dari pembahasan di atas maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H2a:   Pekerjaan   mengintervensi  keluarga  (Work  Interfering  with  Family-WIF) 

berpengaruh positif terhadap Turnover Intentions  auditor.

H2b:  Keluarga  mengintervensi  pekerjaan  (Family  Interfering  with  Work-FIW) 

berpengaruh positif terhadap Turnover Intentions auditor.

Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Turnover Intentions 

Keinginan berpindah mencerminkan keinginan individu untuk meninggalkan 

organisasi dan mencari alternatif pekerjaan lain.  Dilihat pada tingkat individu, kepuasan 

kerja merupakan variabel psikologi  yang sering diteliti dalam suatu model  keinginan 

berpindah.  Karyawan  yang  semakin  merasa  puas  dengan  pekerjaannya  maka  akan 

semakin  berkurang  keinginan  berpindah.  Menurut  Pasewark  dan  Strawser  (1996) 

kepuasan kerja secara langsung dan negatif berpengaruh terhadap keinginan berpindah 

karyawan.  Shafer  (2002)  dan  Gregson  (1992)   mengungkapkan  kepuasan  kerja 

berpengaruh secara negatif terhadap keinginan berpindah.

Dari pembahasan di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

       H3 :   Kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap turnover intentions auditor.
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Model penelitian dapat dilihat dalam gambar 1 pada lampiran.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP) 

di  Indonesia.  Sampel  dalam penelitian  ini  adalah  Auditor  yang   sudah  berkeluarga 

(Manajer, Akuntan Senior dan Akuntan Yunior) karena konflik dimungkinkan timbul 

dalam suatu keluarga dan bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Indonesia yang 

terdaftar pada Direktori Kantor Akuntan Publik yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan 

Indonesia tahun 2005.   Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah  non-

probability sampling dengan metode penentuan sampel  convenience sampling,  karena 

jumlah  auditor  tidak  diketahui  sebelumnya,  sehingga  ada  kebebasan  dalam memilih 

sampel  (Jogiyanto,  2004).  Penelitian  ini  menggunakan  structural  equation 

modelling (SEM) dengan program  Partial Least Square (PLS).

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Konflik Pekerjaan-keluarga

Definisi variabel konflik pekerjaan-keluarga dalam penelitian ini adalah adanya 

tekanan secara bersamaan antara peran pekerjaan dan keluarga yang bertentangan satu 

sama lainnya (Greenhaus dan Beutell,  1985).  Pengukuran konflik pekerjaan-keluarga 

terdiri dari dua dimensi yaitu:

a.   Pekerjaan mengintervensi keluarga (Work Interfering withFamily/WIF). 

Pekerjaan  mengintervensi  keluarga  (Work  Interfering  with  Family-WIF) 

menggunakan  instrumen  yang  dikembangkan  oleh  Netemeyer  et  al.  (1996)  yang 
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terdiri  dari  6 pertanyaan.  Skala yang digunakan adalah  skala  Likert  5 poin yaitu 

mulai dari angka 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan angka 5 (sangat setuju). 

b.   Keluarga mengintervensi pekerjaan (Family Interfering with Work/FIW).

Keluarga  mengintervensi  pekerjaan  (Family  Interfering  with  Work-FIW) 

menggunakan  instrumen  yang  dikembangkan  oleh  Netemeyer  et  al.  (1996)  yang 

terdiri  dari  6 pertanyaan.  Skala yang digunakan adalah skala  Likert  5 poin yaitu 

mulai dari angka 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan angka 5 (sangat setuju).  

Variabel Kepuasan Kerja (Job Satisfaction)

Kepuasan  kerja  (Job  Satisfaction)  didefinisikan  sebagai  orientasi  emosional 

individu untuk menjalankan peran dan karakteristik pekerjaan mereka (Porter et al.,1974 

dalam Chiu  et al.,  2005). Pengukuran  kepuasan kerja menggunakan instrumen yang 

dikembangkan  oleh  Rusbult  dan  Farrell  (1983)  dalam Pasewark  dan  Viator  (2006). 

Skala  yang  digunakan adalah skala  Likert  5  point,  dimulai  dengan angka 1  (Sangat 

Tidak Setuju), angka 2 (Tidak Setuju), angka 3 (Sedang/Netral), angka 4 (Setuju) dan 

angka 5 (Sangat Setuju). 

Variabel Keinginan Berpindah  (Turnover Intentions)

Keinginan  berpindah  (turnover  intentions)   merupakan  keinginan  individu 

untuk meninggalkan  Kantor  Akuntan Publik  (KAP) dan mencari  alternatif  pekerjaan 

lain. Turnover intentions dalam model ini mengacu pada voluntary turnover intentions. 

Variabel  turnover intentions  diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh 

Collins and Killough (1992), Viator (2001)  dalam Pasewark dan Viator (2006)  yang 
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terdiri  dari  3  item pernyataan  dan dinilai  menggunakan  skala  5  poin  untuk  masing-

masing pernyataan. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Responden

Responden penelitian adalah akuntan publik (auditor) yang sudah berkeluarga 

dan berkedudukan sebagai auditor yunior, auditor senior dan manajer. Kuesioner yang 

kembali  dalam  penelitian  ini  l37  dari  600  kuesioner.  Dari  jumlah  kuesioner  yang 

kembali  terdapat  40  kuesioner  yang  unusable,  sehingga  total  yang  digunakan  untuk 

pengolahan data sebanyak 97 kuesioner.

Analisis Data

Dalam penelitian  ini  analisis  data  menggunakan  pendekatan  Partial  Least 

Square  (PLS)  dengan  menggunakan  solfware  SmartPLS.  PLS  adalah  model 

persamaan struktural (SEM) yang berbasis komponen atau varian (variance). Menurut 

Ghozali (2006)  PLS merupakan pendekatan  alternatif  yang bergeser  dari  pendekatan 

SEM berbasis  covariance  menjadi  berbasis  varian.  SEM  yang  berbasis  kovarian 

umumnya menguji kausalitas/teori sedangkan PLS lebih bersifat predictive model.

Uji Non-Response Bias (t-Test)

Uji  non-response  bias dilakukan  dengan  independent  sample  t  test dengan 

melihat rata-rata jawaban responden antara kelompok yang dikirim sebelum dan sesudah 

tanggal  cutoff.  Perbedaan  yang  signifikan  antara  variance populasi  kedua  sampel 

tersebut  dapat  dilihat  pada  nilai  Levene’s  Test  for  Equality  of  variance(>0,05). 
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Rekapitulasi hasil uji  non response bias berdasarkan tanggal  cutoff dapat dilihat pada 

tabel  1 dalam lampiran.

Pengujian Hipotesis

Pengujian  hipotesis  dapat  dilihat  dari  besarnya  nilai  T-statistik. Batas  untuk 

menolak dan menerima hipotesis  yang diajukan adalah  ±1,96,  dimana apabila  nilai  t 

berada pada rentang nilai -1,96 dan 1,96 maka hipotesis akan ditolak atau dengan kata 

lain  menerima  hipotesis  nol  (H0).  Tabel  2 (result  for  inner  weight)  dalam lampiran 

memberikan output estimasi untuk pengujian model struktural.

Pembahasan Pengujian Hipotesis

Pengaruh Konflik Pekerjaan-Keluarga terhadap Kepuasan Kerja 

Penerimaan  hipotesis  1a  (H1a) mengindikasikan  bahwa   karyawan  yang 

pekerjaannya mengintervensi kehidupan keluarga cenderung mengurangi kepuasannya 

dalam bekerja. Temuan penelitian  ini yang menyatakan kepuasan kerja akan berkurang 

jika  ada  konflik  pekerjaan  yang  mengintervensi  keluarga  mendukung  penelitian 

Pasewark dan Viator (2006), Good et al., (1988), Rice  et al., (1992), Boles dan Babin 

(1996), Good et al., (1996), Boles et al., (1997), Martins et al., (2002), Greenhaus et al., 

(2003), Bacharach et al., (1991), Thomas dan Ganster (1995), Kossek dan Ozeki (1998), 

Boles et al. (2001), dan Anderson et al. (2002) yang menyatakan bahwa kepuasan kerja 

akan berkurang jika ada konflik pekerjaan yang mengintervensi keluarga. Jika auditor 

dalam kantor akuntan publik (KAP) mempersepsikan adanya tekanan secara bersamaan 

antara  pekerjaan  dan  keluarga  yang  bertentangan  satu  sama  lain  maka  hal  ini  akan 
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memicu munculnya konflik pekerjaan yang mengintervensi keluarga sehingga kepuasan 

kerja akan mengalami penurunan.   

  Penolakan  hipotesis  1b (H1b) mengindikasikan  bahwa  pengaruh  konflik 

Keluarga  mengintervensi  Pekerjaan  (Family  Interfering  with  Work-FIW)  tidak 

berdampak pada kepuasan kerja (Job Satisfaction-JS) atau dengan  kata lain kepuasan 

kerja  yang  dimiliki  auditor  kantor  akuntan  publik  (KAP)  secara  khusus  tidak 

dipengaruhi oleh adanya konflik keluarga mengintervensi pekerjaan.  Hasil penelitian 

mengenai  hipotesis  (H1b)  ini  sesuai  dengan  penelitian  Pasewark  dan  Viator  (2006), 

Frone  et al.,(1992) dan Netemeyer  (1996) yang menyatakan bahwa konflik Keluarga 

mengintervensi  Pekerjaan  (Family  Interfering  with  Work-FIW)  memiliki  hubungan 

negatif dengan Kepuasan kerja (Job Satisfaction).

Pengaruh Konflik Pekerjaan-Keluarga Terhadap Turnover Intentions

Hipotesis dua terdiri dari dua pernyataan: (1) (H2a) Pekerjaan  mengintervensi 

Keluarga (Work Interfering with Family-WIF) berpengaruh positif terhadap  Turnover 

Intentions  auditor dan (2) (H2b)  Keluarga mengintervensi Pekerjaan (Family Interfering 

with Work-FIW) berpengaruh positif  terhadap  Turnover Intentions  auditor. Penolakan 

terhadap hipotesis 2a (H2a) mengindikasikan bahwa Pekerjaan  mengintervensi Keluarga 

(Family  Interfering  with  Work-WIF)  tidak  berpengaruh  secara  langsung  terhadap 

Turnover Intentions. Temuan ini tidak konsisten dengan penelitian Pasewark dan Viator 

(2006),Good  et al., (1988) dan Netemeyer  et al.,(1996) yang menyatakan bahwa ada 
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pengaruh langsung antara konflik pekerjaan mengintervensi keluarga dengan keinginan 

berpindah (Turnover Intentions).

Penolakan  terhadap  hipotesis  2b  (H2b)  mengindikasikan  bahwa  konflik 

Keluarga  mengintervensi  Pekerjaan  (Family  Interfering  with  Work (FIW)  tidak 

berpengaruh  terhadap  Turnover  Intentions (TI).   Hasil  penelitian  mengenai  hipotesis 

(H2b) konsisten dengan penelitian Pasewark dan Viator (2006) yang menyatakan bahwa 

karyawan cenderung berfikir untuk tidak meninggalkan kantor akuntan publik  sekalipun 

kehidupan  keluarga  mengintervensi  pekerjaan.  Karyawan  tidak  termotivasi  untuk 

meninggalkan  pekerjaan  jika   kehidupan  keluarga  mereka  mengganggu  aktivitas 

pekerjaan. 

Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Turnover Intentions 

Hipotesis 3 (H3) yang menyatakan bahwa Job Satisfaction (JS)   berpengaruh 

negatif  terhadap Turnover  Intentions (TI) didukung  oleh  penelitian  ini.  H3 diterima 

secara signifikan, sehingga dapat disimpulkan secara statistik terdapat kepuasan kerja 

berpengaruh  negatif  terhadap  keinginan  berpindah  kerja  auditor.  Semakin  tinggi 

kepuasan kerja maka akan semakin kecil keinginan auditor kantor akuntan publik untuk 

berpindah  kerja  dan  sebaliknya  semakin  rendah  kepuasan  kerja  maka  akan  semakin 

tinggi keinginan auditor untuk berpindah kerja. Hasil  penelitian ini konsisten dengan 

Pasewark dan Viator (2006).

Menurut Pasewark dan Strawser (1996) kepuasan kerja secara langsung dan 

negatif  berpengaruh terhadap keinginan  berpindah karyawan.  Martin  (1979),  Karsten 
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dan Spector (1987) Spencer dan Steers (1981), Judge (1993) Bullen et al., (1987), Reed 

et al (1994), Cahyono (2001), menyatakan bahwa kepuasan kerja berhubungan negatif 

dengan tingkat keinginan berpindah.  Lee dan Mowday (1987), Tett dan Meyer (1993), 

Gregson (1992),  Brayfield dan Crockett (1977), Mobley et al.,(1979) dan (Susskind et  

al., 2000  dalam  Chiu   et  al., 2005)  juga mengungkapkan  bahwa  kepuasan  kerja 

mempunyai hubungan secara negatif dengan turnover karyawan.

Analisis  Pengaruh  Tidak  Langsung  Pekerjaan-keluarga  terhadap  Turnover 

Intentions dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening

Pada penelitian ini dikembangkan model yang menghubungkan pengaruh tidak 

langsung konstruk Pekerjaan mengintervesi  Keluarga  (Work Interfering with Family-

WIF)  dan  Keluarga  mengintervensi  Pekerjaan  (Family  Interfering  with  Work-FIW) 

melalui  variabel  perantara  Kepuasan  Kerja  (Job  Satisfaction-JS)  terhadap  Keinginan 

Berpindah (Turnover Intentions-TI).  Pengaruh tidak langsung Pekerjaan mengintervesi 

Keluarga (Work Interfering with Family-WIF) dan Keluarga mengintervensi Pekerjaan 

(Family  Interfering  with  Work-FIW)  terhadap  Keinginan  Berpindah  (Turnover  

Intentions-TI)  dapat  ditentukan  dari  penjumlahan  pengaruh  tidak  langsung  melalui 

variabel perantara Kepuasan Kerja (Job Satisfaction). 

Berdasarkan perhitungan pada lampiran tabel 3 dalam lampiran maka terbukti 

bahwa  konstruk  Kepuasan  Kerja  (Job  Satisfaction)  memediasi hubungan  antara 

Pekerjaan mengintervensi Keluarga (Work Interfering with Family-WIF) dan Keluarga 

mengintervensi  Pekerjaan  (Family  Interfering  with  Work-FIW)  terhadap  Keinginan 

Berpindah (Turnover Intentions-TI). Hal ini dapat dilihat dari perbandingan pengaruh 
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langsung dengan pengaruh tidak langsung, dimana pengaruh tidak langsung lebih besar 

daripada pengaruh langsung. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Pasewark dan 

Viator (2006) yang menemukan bukti bahwa Pekerjaan mengintervensi Keluarga (Work 

Interfering  with  Family-WIF)  dan  Keluarga  mengintervensi  Pekerjaan  (Family  

Interfering  with  Work-FIW)  berhubungan  secara  tidak  langsung  dengan   keinginan 

berpindah (Turnover Intentions) melalui kepuasan kerja (Job Satisfaction).

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN  SARAN

Kesimpulan

Penelitian  ini  berusaha  menguji  pengaruh  konflik  pekerjaan  mengintervensi 

keluarga  terhadap  keinginan  berpindah  dengan  kepuasan  kerja  sebagai  variabel 

intervening  dari   pengembangan  literatur  sebelumnya.  Dari  hasil  pengujian  SEM 

(Structural  Equation  Modeling)  dengan  menggunakan  bantuan  software statistik 

SmartPLS yang dapat dilihat pada gambar 2 dalam lampiran, disimpulkan bahwa :  

1. Hipotesis (H1a) diterima. Work Interfering with Family  (WIF) berpengaruh negatif 

terhadap Job Satisfaction (JS) dan signifikan.  Hasil ini konsisten dengan penelitian 

Pasewark dan Viator (2006). Hipotesis (H1b) ditolak. Family Interfering with Work 

(FIW)  tidak  berpengaruh  terhadap Job  Satisfaction (JS).  Hasil  penelitian  ini 

konsisten dengan penelitian Pasewark dan Viator (2006). 

2. Hipotesis  (H2a)  ditolak. Work  Interfering  with  Family  (WIF) tidak  berpengaruh 

terhadap  turnover  intentions.  Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitain 
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Pasewark  dan  Viator  (2006).  Hipotesis  2b  (H2b)  ditolak.  Family  Interfering  with 

Work (FIW) tidak  berpengaruh  terhadap  turnover  intentions. Hasil  penelitian  ini 

konsisten dengan penelitian Pasewark dan Viator (2006). 

3. Hipotesis 3 (H3) diterima. Kepuasan kerja/Job Satisfaction (JS)  berpengaruh negatif 

terhadap Turnover Intentions (TI). Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian 

Pasewark dan Viator (2006).

4.  Hasil uji pengaruh langsung dan tidak langsung terbukti bahwa konstruk Kepuasan 

Kerja  (Job  Satisfaction)  memediasi hubungan  antara  Pekerjaan  mengintervensi 

Keluarga  (Work  Interfering  with  Family-WIF)  dan  Keluarga  mengintervensi 

Pekerjaan  (Family  Interfering  with  Work-FIW)  terhadap  Keinginan  Berpindah 

(Turnover Intentions-TI). Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Pasewark 

dan Viator (2006).

Keterbatasan 

Beberapa  keterbatasan  yang  mungkin  mempengaruhi  hasil  penelitian  antara 

lain:

1. Penelitian  ini  tidak  dapat  menjelaskan  seluruh  faktor  yang  mungkin  dapat 

mempengaruhi keinginan berpindah, maka penelitian yang akan datang diharapkan 

dapat meneliti  faktor lain  di  luar konflik pekerjaan mengintervensi  keluarga dan 

faktor lain konflik keluarga mengintervensi pekerjaan sehingga dimungkinkan akan 

menghasilkan  penelitian  yang  signifikan  ketika  dilakukan  pengujian  hipotesis  1b 

(H1b), hipotesis 2a (H2a), dan hipotesis 2b (H2b) dan faktor lain kepuasan kerja.
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2. Jumlah indikator yang sedikit bisa menyebabkan problem identifikasi ketika data 

diolah.

Saran-saran

Berdasarkan  keterbatasan  tersebut,  maka  dikemukakan  beberapa  saran  untuk 

penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan pengembangan instrumen penelitian, yaitu disesuaikan dengan 

kondisi dan lingkungan dari obyek yang akan diteliti. Selain itu perlu dilakukan 

pilot study untuk menjamin bahwa item-item pertanyaan dalam kuesioner dapat 

dipahami dengan baik oleh responden.

2. Jumlah  Indikator  tiap  konstruk  dalam  penelitian  ini  ada  yang  hanya  tiga 

indikator, hal ini akan mengganggu ketika  confirmatory factor analysis, karena 

jumlah indikator yang sedikit bisa menyebabkan problem identifikasi ketika data 

diolah dengan Partial Least Square (PLS), untuk itu disarankan dalam penelitian 

mendatang menggunakan jumlah indikator yang lebih banyak tiap konstruknya.
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LAMPIRAN:
GAMBAR. 1

MODEL PENELITIAN

Sumber: Pasewark dan Viator (2006)

TABEL 1.

PENGUJIAN NON RESPONSE BIAS BERDASARKAN  TANGGAL CUTOFF

Varia
bel Tgl Kirim N Mean Levene's test Asumsi t-test Kesim 

pulanF Sig t Sig (2
tailed)

WIF Seblm cutoff 76 13,13
1,517 ,221

equal  
variances  -1,845 ,068 Sama

Setlh cutoff 21 14,52

FIW Seblm cutoff 76 13,64 ,290 ,591 equal  
variances ,472 ,638 Sama

Setlh cutoff 21 13,24

JS Seblm cutoff 76 20,41 3,625 ,060 equal  
variances  -1,251 ,214 Sama

Setlh cutoff 21 21,62

TI Seblm cutoff 76 8,12 10,105 ,602 equal  
variances    -,502 ,617 Sama

Setlh cutoff 21 8,38
Sumber : Data primer diolah 2008
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H3(-)

H1a  (-)

H1b  (-)

H2a  (+)

H2b  (+)

Work Interfering 
with Family 

(WIF) 

Family 
Interfering with 

Work (FIW) 

Job 
Satisfaction 

Turnover 
Intentions



Sumber : Output SmartPLS 2008

TABEL 2.

RESULT FOR INNER WEIGHTS

Hipotesis Variabel

original 

sample 

estimate

Standard 

deviation
T-Statistic Kesimpulan

H1a     WIF -> JS -0.462 0.140 3.300 Diterima
H1b FIW -> JS -0.001 0.183 0.003 Ditolak
H2a WIF -> TI 0.018 0.194 0.092 Ditolak

      H2b FIW -> TI 0.084 0.204 0.413 Ditolak
H3 JS  -> TI -0.516 0.141 3.662 Diterima

Sumber : Output SmartPLS 2008

GAMBAR 2
FULL MODEL SEM (SmartPLS)

Sumber : Output SmartPLS 2008
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TABEL 3.
PENGARUH  TIDAK LANSGUNG

PEKERJAAN - KELUARGA (WORK INTERFERING WITH FAMILY-WIF) DAN 
KELUARGA - PEKERJAAN (FAMILY INTERFERING WITH WORK-FIW)

TERHADAP TURNOVER INTENTIONS

Jalur Keterangan

Pengaruh 
Langsung
WIF ->TI

(A)

Pengaruh 
Langsung
FIW ->TI

(B)

Pengaruh 
Langsung
WIF -> 

JS
(C)

Pengaruh 
Langsung
FIW->JS

(D)

Pengaruh 
Langsung
JS ->TI

(E)

Pengaruh Tidak 
Langsung

WIF -> JS -> TI 
dan

FIW -> JS -> TI
(F)

   (F1)= (A)+(C x E)
   (F2)= (B)+(D x E)

  1.

2.

WIF -> JS -> TI

FIW-> JS -> TI

0,018

0,084

-0,462

-0,001

  -0,516

-0,516

0,256

0,085
            Total Pengaruh                                                                                                                            0,341

Sumber: Data primer diolah, 2008
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