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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Karakteristik Responden 

Responden penelitian ini adalah manajer perusahaan jasa di Kabupaten 

Grobogan yang berhubungan dengan pelanggan. Dari 62 kuesioner yang dikirim 

pada bulan Januari-April 2018 ke 49 perusahaan jasa yang berlokasi di Kabupaten 

Grobogan. Dari 54 kuesioner kembali hanya 49 kuesioner dapat diolah karena 

kuesioner tidak diisi lengkap sebanyak 1 kuesioner dan karena responden yang 

mengisi kuesioner tidak berhubungan dengan pelanggan sebanyak 4 kuesioner. 

Tabel 4.1. Tabel Pengembalian Kuesioner 

No Perusahaan Jasa 
Kues  

Dikirim 

Kues  

Kembali 

Kues 

Tidak Diisi 

Lengkap 

Resp Tidak 

Berhub 

Pelanggan 

Kues  

Diolah 

1 Kantor Pos Ngaringan 1 1 - - 1 

2 Kantor Pos Gabus 1 1 - - 1 

3 Kantor Pos Wirosari 1 1 - - 1 

4 Kantor Pos Kedungjati 1 1 - - 1 

5 Kantor Pos Karangrayung 1 1 - - 1 

6 Kantor Pos Kuwu 1 1 - - 1 

7 Kantor Pos Tegowanu 1 1 - - 1 

8 Kantor Pos Grobogan 1 1 - - 1 

9 Kantor Pos Gundih 1 1 - - 1 

10 Kantor Pos Toroh 1 1 - - 1 

11 Hotel Kencana 1 1 - - 1 

12 Hotel Griya Laksana 1 1 - - 1 

13 Kantor Pos Purwodadi 5 3 - 2 1 

14 Hotel Ampera 1 1 - - 1 

15 Hotel Alam Indah 2 1 - - 1 

16 Hotel Front One 1 1 - - 1 

17 Puskesmas Toroh 1 1 - - 1 

18 Hotel Padi 2 1 - - 1 

19 Hotel Catra 2 1 - - 1 
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No Perusahaan Jasa 
Kues  

Dikirim 

Kues  

Kembali 

Kues 

Tidak Diisi 

Lengkap 

Resp Tidak 

Berhub 

Pelanggan 

Kues  

Diolah 

20 Hotel Kyriad Grand Master 2 2 - 1 1 

21 Puskesmas Purwodadi 1 1 1 - - 1 

22 Puskesmas Kedungjati 1 1 - - 1 

23 Puskesmas Geyer 1 1 - - 1 

24 Puskesmas Geyer 2 1 1 - - 1 

25 Puskesmas Brati 1 1 - - 1 

26 Puskesmas Toroh 2 1 1 - - 1 

27 Puskesmas Tawangharjo 1 1 - - 1 

28 Puskesmas Wirosari 1 1 - - 1 

29 Rs Yakkum 2 1 - - 1 

30 Rs Permata Bunda 5 3 1 1 1 

31 Bri Penawangan 1 1 1 - - 1 

32 Bri Purwodadi Ii 1 1 - - 1 

33 Bri Depok 1 1 1 - - 1 

34 Bri Danyang 1 1 1 - - 1 

35 Bri Purwodadi 1 1 1 - - 1 

36 Hotel Purwodadi 1 1 - - 1 

37 Hotel Wikan 1 1 - - 1 

38 Hotel Kendedes 1 1 - - 1 

39 Puskesmas Purwodadi 2 1 1 - - 1 

40 Puskesmas Karangrayung 1 1 - - 1 

41 Puskesmas Penawangan 1 1 - - 1 

42 Puskesmas Grobogan 1 1 - - 1 

43 Puskesmas Godong 1 1 - - 1 

44 Puskesmas Pulokulon 1 1 - - 1 

45 Puskesmas Kradenan 1 1 - - 1 

46 Puskesmas Tegowanu 1 1 - - 1 

47 Kantor Pos Godong 1 1 - - 1 

48 Kantor Pos Gubug 1 1 - - 1 

49 Kantor Pos Pulokulon 1 1 - - 1 

 
Total 62 54 1 4 49 

 Sumber: Data primer diolah, 2018 

  

4.2. Gambaran Umum Responden 

Data responden yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan asal jenis 

kelamin, umur, pendidikan, lama bekerja dan jabatan. 
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Tabel 4.2. Gambaran Umum dan Compare Mean Responden  

Keterangan Frek % 
Mean 

M P WFC SRP 

Jenis 

Kelamin 

Pria 32 65.3 4.2812 3.8841 2.3000 4.3000 

Wanita 17 34.7 4.1765 3.7059 2.5765 4.1176 

Sig. 0.496 0.441 0.222 0.259 

Umur 

25-35 8 16.3 4.0938 3.4637 2.7750 4.0000 

36-45 22 44.9 4.2500 3.8700 2.3727 4.2364 

46-55 19 38.8 4.3026 3.9179 2.2632 4.3368 

Sig. 0.628 0.346 0.268 0.332 

Pendidikan 

D3 3 6.1 4.1667 3.8567 2.2000 4.2667 

S1 37 75.5 4.2230 3.8262 2.4162 4.2216 

SMA 9 18.4 4.3611 3.7944 2.3778 4.2889 

Sig. 0.743 0.991 0.892 0.942 

Lama 

Bekerja 

<5 th 11 22.4 4.1136 3.6609 2.5818 4.1273 

5-10 th 15 30.6 4.3167 3.8573 2.4000 4.2267 

>10 th 23 46.9 4.2609 3.8765 2.3043 4.2957 

Sig. 0.597 0.733 0.610 0.696 

Jabatan 

Kepala Cabang 15 30.6 4.4167 4.0953 2.1333 4.4667 

Kepala Puskesmas 16 32.7 4.2500 3.8931 2.4250 4.2500 

Kepala Unit 5 10.2 4.0000 3.4860 2.6000 4.0000 

Manajer Pemasaran 9 18.4 4.1389 3.3978 2.6889 3.9778 

Supervisor Front 

Office 
1 2.0 4.5000 4.1400 2.2000 4.4000 

Vice Director 1 2.0 4.0000 3.7100 2.6000 4.2000 

Wakil Direktur 

Pelayanan 
2 4.1 4.0000 3.8550 2.3000 4.1000 

Sig. 0.667 0.431 0.728 0.422 

Sumber: Lampiran 2 

Responden dengan jenis kelamin pria ada 32 orang dan wanita ada 17 

orang. Hal ini menunjukkan manajer perusahaan jasa di Kabupaten Grobogan 

yang menjadi responden lebih banyak dari jenis kelamin pria. Responden dengan 

umur 25-35 tahun ada 8 orang, 36-45 tahun ada 22 orang dan 46-55 tahun ada 19 

orang. Hal ini menunjukkan manajer perusahaan jasa di Kabupaten Grobogan 

yang menjadi responden lebih banyak dari umur 36-45 tahun. Responden dengan 

pendidikan D3 ada 3 orang, S1 ada 37 orang dan SMA ada 9 orang. Hal ini 
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menunjukkan manajer perusahaan jasa di Kabupaten Grobogan yang menjadi 

responden lebih banyak dari pendidikan S1. Responden dengan lama bekerja <5 

tahun ada 11 orang, 5-10 tahun ada 15 orang dan >10 tahun ada 23 orang. Hal ini 

menunjukkan manajer perusahaan jasa di Kabupaten Grobogan yang menjadi 

responden lebih banyak dari lama bekerja >10 tahun. Responden dengan jabatan 

kepala cabang ada 15 orang, kepala puskesmas ada 16 orang, kepala unit ada 5 

orang, manajer pemasaran ada 9 orang, supervisor front office ada 1 orang, vice 

director ada 1 orang dan wakil direktur pelayanan ada 2 orang. Hal ini 

menunjukkan manajer perusahaan jasa di Kabupaten Grobogan yang menjadi 

responden lebih banyak dari jabatan kepala puskesmas. 

 

4.3. Uji Alat Pengumpulan Data 

4.3.1. Uji Validitas 

 Uji validitas digunakan untuk mengukur apakah pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

terebut. Jadi metode ini digunakan untuk mengukur ketepatan tiap pertanyaan 

kuesioner atau indikator yang digunakan (Murniati dkk., 2013:20). Kriteria valid 

adalah jika nilai Cronbach's Alpha if Item Deleted masing-masing indikator 

pertanyaan ≤ dari nilai Cronbach's Alpha instrumen (Murniati dkk., 2013:34). 

Tabel 4.3. Uji Validitas Motivasi Intrinsik (M) 

Pertanyaan Cronbach's Alpha if Item Deleted Cronbach's Alpha Ket 

M1 0.592 0,737 Valid 

M2 0.692 0,737 Valid 

M3 0.693 0,737 Valid 

M4 0.716 0,737 Valid 

Sumber: Lampiran 3 
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 Nilai Cronbach's Alpha if Item Deleted masing-masing indikator 

pertanyaan (M1 sampai M4) ≤ dari nilai Cronbach's Alpha instrumen (0,737). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item-item pertanyaan tersebut telah 

valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel motivasi intrinsik (M). 

Tabel 4.4. Uji Validitas Polychronicity (P) 

Pertanyaan Cronbach's Alpha if Item Deleted Cronbach's Alpha Ket 

P1 0.904 0,921 Valid 

P2 0.920 0,921 Valid 

P3 0.907 0,921 Valid 

P4 0.900 0,921 Valid 

P5 0.911 0,921 Valid 

P6 0.916 0,921 Valid 

P7 0.899 0,921 Valid 

Sumber: Lampiran 3 

 Nilai Cronbach's Alpha if Item Deleted masing-masing indikator 

pertanyaan (P1 sampai P7) ≤ dari nilai Cronbach's Alpha instrumen (0,921). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item-item pertanyaan tersebut telah 

valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel polychronicity (P).  

Tabel 4.5. Uji Validitas Work-Family Conflict (WFC) 

Pertanyaan Cronbach's Alpha if Item Deleted Cronbach's Alpha Ket 

WFC1 0.911 0,923 Valid 

WFC2 0.911 0,923 Valid 

WFC3 0.899 0,923 Valid 

WFC4 0.901 0,923 Valid 

WFC5 0.904 0,923 Valid 

Sumber: Lampiran 3 

 Nilai Cronbach's Alpha if Item Deleted masing-masing indikator 

pertanyaan (WFC1 sampai WFC5) ≤ dari nilai Cronbach's Alpha instrumen 

(0,923). Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item-item pertanyaan tersebut 
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telah valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel work-family conflict 

(WFC). 

Tabel 4.6. Uji Validitas Service Recovery Performance (SRP) 

Pertanyaan Cronbach's Alpha if Item Deleted Cronbach's Alpha Ket 

SRP1 0.765 0,768 Valid 

SRP2 0.703 0,768 Valid 

SRP3 0.752 0,768 Valid 

SRP4 0.698 0,768 Valid 

SRP5 0.703 0,768 Valid 

Sumber: Lampiran 3 

 Nilai Cronbach's Alpha if Item Deleted masing-masing indikator 

pertanyaan (SRP1 sampai SRP4) ≤ dari nilai Cronbach's Alpha instrumen (0,768). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item-item pertanyaan tersebut telah 

valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel service recovery performance 

(SRP). 

 

4.3.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur reliabilitas atau kehandalan 

suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner 

dikatakan reliabel ketika jawaban seseorang terhadap kuesioner tersebut 

adalahstabil dari waktu ke waktu. Jadi uji reliabilitas di sini digunakan untuk 

mengukur konsistensi data atau ketetapan dari keseluruhan kuesioner atau 

instrument penelitian (Murniati dkk., 2013:20). Kriteria reliabel adalah jika nilai 

cronbach alpha > 0,9 berarti bahwa kuesioner telah tergolong kriteria reliabel 

sempurna. Sementara jika nilai cronbach alpha di antara 0,7-0,9 berarti bahwa 

kuesioner telah tergolong kriteria reliabel tinggi (Murniati dkk., 2013:34). 
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Tabel 4.7. Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha Ket 

Motivasi Intrinsik (M) 0,737 Reliabel tinggi 

Polychronicity (P) 0,921 Reliabel sempurna 

Work-Family Conflict (WFC) 0,923 Reliabel sempurna 

Service Recovery Performance (SRP) 0,768 Reliabel tinggi 

Sumber: Lampiran 3 

 Variabel polychronicity (P) dan work-family conflict (WFC) memberikan 

masing-masing nilai cronbach alpha > 0,9 sehingga tergolong reliabel sempurna. 

Sementara variabel motivasi intrinsik (M) dan service recovery performance 

(SRP) memberikan masing-masing nilai cronbach alpha di antara 0,7-0,9 

sehingga tergolong reliabel tinggi. 

 

4.4. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-

nilai jawaban responden terhadap indikator-indikator dalam variabel penelitian. 

Pertama, dilakukan pembagian katergori menjadi tiga, yaitu rendah, sedang, dan 

tinggi. Kedua, menentukan rentang skala masing-masing kategori yang dihitung 

dengan rumus. 

RS =  Nilai Tertinggi – Nilai Terendah 

Jumlah Kategori 

 RS =   5 – 1  = 1,33 

     3 

Tabel 4.8. Kategori Rentang Skala 

Rentang Skala Kategori 

1,00 – 2,33 Rendah 

2,34 – 3,66 Sedang 

3,67 – 5,00 Tinggi 
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Tabel 4.9. Statistik Deskriptif Per Variabel 

Variabel 
Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Empiris 

Rata-

rata 

Empiris 

Range Kategori 

Ket 
Rendah Sedang Tinggi 

M 1-5 3-5 4,25 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

P 1-5 1-5 3,79 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

WFC 1-5 1-5 2,40 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang 

SRP 1-5 3-5 4,24 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

Sumber: Lampiran 4 

 Skor rata-rata jawaban responden dari motivasi intrinsik (M) adalah 

sebesar 4,25 dan termasuk kategori tinggi. Artinya responden sangat memiliki 

dorongan dari dalam dirinya untuk dapat melakukan pekerjaan dengan baik 

sehingga dapat  memberikan perasaan prestasi, meningkatkan kepuasan pribadi, 

meningkatkan harga diri dan meningkatkan kontribusi pada tumbuh kembang 

pribadi sangat tinggi.  

Skor rata-rata jawaban responden dari polychronicity (P) adalah sebesar 

3,79 dan termasuk kategori tinggi. Artinya responden sangat memiliki sifat 

dimana dirinya dapat melakukan aktivitas pada saat bersamaan dan percaya 

bahwa harus mengerjakan pekerjaan yang banyak sekaligus sehingga merasa telah 

melakukan pekerjaan dengan baik. 

Skor rata-rata jawaban responden dari work-family conflict (WFC) adalah 

sebesar 2,40 dan termasuk kategori sedang menuju rendah. Artinya responden 

cukup memiliki tuntutan pekerjaan yang dapat mengganggu kehidupannya di 

rumah, keluarga dan sosial sehingga menyebabkan konflik dalam keluarga, 

seseorang tidak mampu lagi melibatkan diri dalam menjaga hubungan dekat 

dengan keluarga dan tidak dapat menjalankan tanggung jawab sebagai anggota 

keluarga. 
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Skor rata-rata jawaban responden dari service recovery performance 

(SRP) adalah sebesar 4,24 dan termasuk kategori tinggi. Artinya responden sangat 

memiliki kemampuan dalam menangani pelanggan yang mengeluh dan merasa 

tidak puas akibat pelayanan yang telah diberikan. 

Jika disimpulkan maka skor rata-rata jawaban responden dari variabel 

motivasi intrinsik (M), polychronicity (P) dan service recovery performance 

(SRP) semuanya termasuk kategori tinggi. Sementara skor rata-rata jawaban 

responden dari variabel work-family conflict (WFC) termasuk kategori sedang.  

 

Tabel 4.10. Statistik Deskriptif Motivasi Intrinsik (M) 

Indikator 
Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Empiris 

Rata-

rata 

Empiris 

Range Kategori 

Ket 
Rendah Sedang Tinggi 

M1 1-5 3-5 4.14 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

M2 1-5 3-5 4.37 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

M3 1-5 3-5 4.14 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

M4 1-5 3-5 4.33 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

Rata - rata   4,25    Tinggi 

Sumber: Lampiran 4 

 Skor rata-rata jawaban responden dari motivasi intrinsik (M) adalah 

sebesar 4,25 dan termasuk kategori tinggi. Artinya responden sangat memiliki 

dorongan dari dalam dirinya untuk dapat melakukan pekerjaan dengan baik 

sehingga dapat  memberikan perasaan prestasi, meningkatkan kepuasan pribadi, 

meningkatkan harga diri dan meningkatkan kontribusi pada tumbuh kembang 

pribadi sangat tinggi.  
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Tabel 4.11. Statistik Deskriptif Polychronicity (P) 

Indikator 
Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Empiris 

Rata-

rata 

Empiris 

Range Kategori 

Ket 
Rendah Sedang Tinggi 

P1 1-5 1-5 3.67 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

P2 1-5 2-5 4.10 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

P3 1-5 2-5 3.67 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

P4 1-5 1-5 3.59 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang 

P5 1-5 1-5 3.98 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

P6 1-5 1-5 4.00 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

P7 1-5 1-5 3.57 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang 

Rata - rata   3,79    Tinggi 

Sumber: Lampiran 4 

 Skor rata-rata jawaban responden dari polychronicity (P) adalah sebesar 

3,79 dan termasuk kategori tinggi. Artinya responden sangat memiliki sifatnya 

dapat melakukan aktivitas pada saat bersamaan dan percaya bahwa harus 

mengerjakan pekerjaan yang banyak sekaligus sehingga merasa telah melakukan 

pekerjaan dengan baik. 

Tabel 4.12. Statistik Deskriptif Work-Family Conflict (WFC) 

Indikator 
Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Empiris 

Rata-

rata 

Empiris 

Range Kategori 

Ket 
Rendah Sedang Tinggi 

WFC1 1-5 1-4 2.22 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Rendah 

WFC2 1-5 1-4 2.37 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang 

WFC3 1-5 1-5 2.43 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang 

WFC4 1-5 1-5 2.34 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang 

WFC5 1-5 1-4 2.63 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang 

Rata - rata   2,40    Sedang 

Sumber: Lampiran 4 

 Skor rata-rata jawaban responden dari work-family conflict (WFC) adalah 

sebesar 2,40 dan termasuk kategori sedang menuju rendah. Artinya responden 

cukup memiliki tuntutan pekerjaan yang dapat mengganggu kehidupannya di 

rumah, keluarga dan sosial sehingga menyebabkan konflik dalam keluarga, 

seseorang tidak mampu lagi melibatkan diri dalam menjaga hubungan dekat 
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dengan keluarga dan tidak dapat menjalankan tanggung jawab sebagai anggota 

keluarga. 

Tabel 4.13. Statistik Deskriptif Service Recovery Performance (SRP) 

Indikator 
Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Empiris 

Rata-

rata 

Empiris 

Range Kategori 

Ket 
Rendah Sedang Tinggi 

SRP1 1-5 3-5 4.12 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

SRP2 1-5 3-5 4.31 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

SRP3 1-5 3-5 4.06 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

SRP4 1-5 3-5 4.45 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

SRP5 1-5 3-5 4.24 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

Rata - rata   4,24    Tinggi 

Sumber: Lampiran 4 

 Skor rata-rata jawaban responden dari service recovery performance 

(SRP) adalah sebesar 4,24 dan termasuk kategori tinggi. Artinya responden sangat 

memiliki kemampuan dalam menangani pelanggan yang mengeluh dan merasa 

tidak puas akibat pelayanan yang telah diberikan. 

 

4.5. Uji Asumsi Klasik 

 Penelitian ini menggunakan hipotesis one tailed (1 arah). Hipotesis ini 

diuji memakai persamaan regresi sebagai berikut : 

Gambar 4.1. Model Penelitian 
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WFC = β0 + β1 M + β2 P + e (1) 

Persamaan 1 digunakan untuk menguji hipotesis H1a dan H2a. 

SRP = α0 + α1 M + α2 P + α3 WFC + e ................................................................. (2) 

Persamaan 2 digunakan untuk menguji hipotesis H1b, H2b dan H3. 

Keterangan: 

α0, β0 =  konstanta 

α, β =  koefisien  

M =  motivasi intrinsik 

P = polychronicity 

WFC = work-family conflict 

SRP = service recovery performance 

e = eror  

 Model regresi bisa dipakai menjadi estimacy tool yang tidak bias, tidak 

ada heteroskedastistas, tidak ada multikolinearitas yang sempurna, tidak ada 

autokorelasi antar unsur pengganggu dan model regresi adalah linear dalam 

parameter  apabila sudah sesuai kriteria BLUE (best linear unbiased estimator) 

(Murniati dkk., 2013:59-60). 

 

4.5.1. Uji Normalitas 

 Pengujian normalitas dimaksudkan untuk mendeteksi apakah data yang 

akan digunakan untuk menguji hipotesis, yang merupakan sampel dari populasi, 

merupakan data empiris yang memenuhi hakikat naturalistik. Hakikat naturalistic 

menganut faham bahwa fenomena (gejala) yang terjadi di alam ini berlangsung 

secara wajar dan dengan kecenderungan berpola. Menggunakan Uji Kolmogorov-

Smirnov. Data dikatakan normal jika nilai probabilitas (sig) Kolmogorov-Smirnov 

> 0,05 (Murniati dkk., 2013:62). 
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Tabel 4.14. Uji Normalitas Persamaan 1 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 49 

Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 

Std. Deviation .28087108 

Most Extreme Differences 

Absolute .172 

Positive .172 

Negative -.102 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.204 

Asymp. Sig. (2-tailed) .110 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Lampiran 5 

Nilai Sig. Kolmogorov-Smirnov persamaan 1 adalah 0,110 > 0,05 sehingga 

dapat disimpulkan data penelitian untuk persamaan 1 telah normal.  

Tabel 4.15. Uji Normalitas Persamaan 2 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 49 

Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 

Std. Deviation .13797162 

Most Extreme Differences 

Absolute .092 

Positive .092 

Negative -.077 

Kolmogorov-Smirnov Z .646 

Asymp. Sig. (2-tailed) .798 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Lampiran 6 

Nilai Sig. Kolmogorov-Smirnov persamaan 2 adalah 0,798 > 0,05 sehingga 

dapat disimpulkan data penelitian untuk persamaan 2 telah normal.  

 

4.5.2 Uji Heteroskedastisitas 

 Pada analisis regresi, heteroskedastisitas berarti situasi dimana keragaman 

variabel independen bervariasi pada data yang kita miliki. Salah satu asumsi kunci 

pada metode regresi biasa adalah bahwa error memiliki keragaman yang sama 



42 
 

pada tiap-tiap sampelnya. Data dikatakan bebas heteroskedastisitas jika sig. > 0,05 

(Murniati dkk., 2013:65). 

Tabel 4.16. Uji Heteroskedastisitas Persamaan 1 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .603 .294  2.049 .046 

MOTIVASI 

INTRINSIK 
-.150 .119 -.350 -1.264 .213 

POLYCHRONICITY .055 .079 .193 .697 .489 

a. Dependent Variable: ABSRES1 

Sumber: Lampiran 5 

Semua variabel independen pada persamaan 1 memberikan masing-

masing nilai sig. > 0,05 sehingga dapat disimpulkan semua variabel independen 

pada persamaan 1 telah terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 

Tabel 4.17. Uji Heteroskedastisitas Persamaan 2 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -.321 .302  -1.064 .293 

MOTIVASI INTRINSIK .001 .048 .006 .019 .985 

POLYCHRONICITY .066 .039 .618 1.699 .096 

WORK-FAMILY CONFLICT .074 .041 .685 1.796 .079 

a. Dependent Variable: ABSRES2 

Sumber: Lampiran 6 

Semua variabel independen pada persamaan 2 memberikan masing-

masing nilai sig. > 0,05 sehingga dapat disimpulkan semua variabel independen 

pada persamaan 2 telah terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 

4.5.3. Uji Multikolinearitas 

 Multikolinearitas berkenaan dengan terdapatnya lebih dari satu hubungan 

linear pasti. Multikolinearitas menyebabkan regresi tidak efisien atau 
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penyimpangannya besar (Gujarati, 2012 dalam Murniati dkk., 2013). 

Multikolinearitas dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). 

Suatu model regresi dikatakan bebas dari multikolinearitas jika nilai tolerance ≥ 

0,1 dan nilai VIF ≤ 10 (Murniati dkk., 2013:71). 

 Tabel 4.18. Uji Multikolinearitas Persamaan 1  

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 6.847 .388  17.629 .000   
MOTIVASI INTRINSIK -.494 .157 -.334 -3.146 .003 .271 3.690 

POLYCHRONICITY -.616 .105 -.625 -5.887 .000 .271 3.690 

a. Dependent Variable: WORK-FAMILY CONFLICT 

Sumber: Lampiran 5 

 Semua variabel independen pada persamaan 1 memberikan masing-

masing nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10 sehingga dapat disimpulkan semua 

variabel independen pada persamaan 1 telah terbebas dari masalah 

multikolinearitas. 

Tabel 4.19. Uji Multikolinearitas Persamaan 2 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 3.911 .537  7.279 .000   
MOTIVASI INTRINSIK .170 .086 .162 1.979 .054 .223 4.483 

POLYCHRONICITY .165 .069 .235 2.394 .021 .155 6.469 

WORK-FAMILY CONFLICT -.428 .073 -.601 -5.847 .000 .141 7.109 

a. Dependent Variable: SERVICE RECOVERY PERFORMANCE 

Sumber: Lampiran 6 

 Semua variabel independen pada persamaan 2 memberikan masing-

masing nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10 sehingga dapat disimpulkan semua 

variabel independen pada persamaan 2 telah terbebas dari masalah 

multikolinearitas. 
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4.6. Uji Model Fit (Uji F) 

Tabel 4.20. Uji Model Fit (Uji F) Persamaan 1 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 23.133 2 11.566 140.506 .000b 

Residual 3.787 46 .082   

Total 26.919 48    
a. Dependent Variable: WORK-FAMILY CONFLICT 

b. Predictors: (Constant), POLYCHRONICITY, MOTIVASI INTRINSIK 

Sumber: Lampiran 5 

Nilai sig. F persamaan 1 sebesar 0,000 < 0,05 artinya model persamaan 1 

dapat digunakan untuk melakukan pengujian yang dibutuhkan dan hasilnya 

mampu menjelaskan hal-hal yang sedang diteliti. Model regresi persamaan 1 

dapat digunakan untuk memprediksi work-family conflict. 

 Tabel 4.21. Uji Model Fit (Uji F) Persamaan 2  

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 12.740 3 4.247 209.144 .000b 

Residual .914 45 .020   

Total 13.654 48    
a. Dependent Variable: SERVICE RECOVERY PERFORMANCE 

b. Predictors: (Constant), WORK-FAMILY CONFLICT , MOTIVASI INTRINSIK , POLYCHRONICITY 

Sumber: Lampiran 6 

Nilai sig. F persamaan 2 sebesar 0,000 < 0,05 artinya model persamaan2 

dapat digunakan untuk melakukan pengujian yang dibutuhkan dan hasilnya 

mampu menjelaskan hal-hal yang sedang diteliti. Model regresi persamaan 2 

dapat digunakan untuk memprediksi service recovery performance. 
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4.7. Uji Koefisien Determinasi  

Tabel 4.22. Uji Koefisien Determinasi Persamaan 1 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 .927a .859 .853 .28691 

a. Predictors: (Constant), POLYCHRONICITY, MOTIVASI INTRINSIK 

Sumber: Lampiran 5 

Nilai Adjusted R
2
 persamaan 1 0,853 berarti daya penjelas kedua variabel 

independen:  motivasi intrinsik dan polychronicity terhadap variabel dependen: 

work-family conflict adalah sebesar 85,3% sedangkan sisanya 14,7% dijelaskan 

oleh faktor-faktor lain di luar model persamaan 1.  

Tabel 4.23. Uji Koefisien Determinasi Persamaan 2 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 .966a .933 .929 .14250 

a. Predictors: (Constant), WORK-FAMILY CONFLICT , MOTIVASI INTRINSIK , 

POLYCHRONICITY 

Sumber: Lampiran 6 

Nilai Adjusted R
2
 persamaan 2 0,933 berarti daya penjelas ketiga variabel 

independen:  motivasi intrinsik, polychronicity dan work-family conflict terhadap 

variabel dependen: service recovery performance adalah sebesar 93,3% 

sedangkan sisanya 6,7% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model 

persamaan 2.  
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4.8. Uji Hipotesis 

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh polychronicity dan motivasi 

intrinsik terhadap job outcome manajer perusahaan jasa di Kabupaten Grobogan. 

Koefisien keyakinan (confidence coefficient) yang digunakan 90% atau tingkat 

kesalahan yang dapat ditoleransi 10%. Berdasarkan Hartono (2010:168) t tabel 

untuk hipotesis 1 arah dengan tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi 10% 

adalah ±1,28.  

Tabel 4.24. Uji Hipotesis Persamaan 1 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 6.847 .388  17.629 .000   
MOTIVASI INTRINSIK (H1a) -.494 .157 -.334 -3.146 .003 .271 3.690 

POLYCHRONICITY (H2a) -.616 .105 -.625 -5.887 .000 .271 3.690 

a. Dependent Variable: WORK-FAMILY CONFLICT 

Sumber: Lampiran 5 

Persamaan 1→WFC = 6,847 – 0,494M – 0,616P + e ........................................... (1) 

Tabel 4.25. Uji Hipotesis Persamaan 2 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 3.911 .537  7.279 .000   
MOTIVASI INTRINSIK (H1b) .170 .086 .162 1.979 .054 .223 4.483 

POLYCHRONICITY (H2b) .165 .069 .235 2.394 .021 .155 6.469 

WORK-FAMILY CONFLICT (H3) -.428 .073 -.601 -5.847 .000 .141 7.109 

a. Dependent Variable: SERVICE RECOVERY PERFORMANCE 

Sumber: Lampiran 6 

Persamaan 2→SRP = 3,911 + 0,170M + 0,165P – 0,428WFC + e ...................... (2) 
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1. Hipotesis 1a 

Motivasi intrinsik memiliki nilai t hitung -3,146 > t tabel -1,28 dan 

koefesien bernilai negatif -0,494. Hipotesis diterima pada level 

signifikansi 10% jika > ±1,28. Nilai t hitung -3,146 > t tabel 5% -1,645 

juga menunjukkan hipotesis diterima pada level signifikansi 5%. Berarti 

terdapat pengaruh negatif yang signifikan motivasi intrinsik (M) terhadap 

work-family conflict (WFC). Dapat disimpulkan bahwa pernyataan 

hipotesis 1a yang menyatakan bahwa motivasi intrinsik berpengaruh 

negatif terhadap work-family conflict diterima.  

2. Hipotesis 1b 

Motivasi intrinsik memiliki nilai t hitung +1,979 > t tabel +1,28 dan 

koefesien bernilai positif +0,170. Hipotesis diterima pada level 

signifikansi 10% jika > ±1,28. Nilai t hitung +1,979 > t tabel 5% +1,645 

juga menunjukkan hipotesis diterima pada level signifikansi 5%. Berarti 

terdapat pengaruh positif yang signifikan motivasi intrinsik (M) terhadap 

service recovery performance (SRP). Dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan hipotesis 1b yang menyatakan bahwa motivasi intrinsik 

berpengaruh positif terhadap service recovery performance diterima. 

3. Hipotesis 2a 

Polychronicity memiliki nilai t hitung -5,887 > t tabel -1,28 dan koefesien 

bernilai negatif -0,616. Hipotesis diterima pada level signifikansi 10% jika 

> ±1,28. Nilai t hitung -5,887 > t tabel 5% -1,645 juga menunjukkan 

hipotesis diterima pada level signifikansi 5%. Berarti terdapat pengaruh 
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negatif yang signifikan polychronicity (P) terhadap work-family conflict 

(WFC). Dapat disimpulkan bahwa pernyataan hipotesis 2a yang 

menyatakan bahwa polychronicity berpengaruh negatif terhadap work-

family conflict diterima. 

4. Hipotesis 2b 

Polychronicity memiliki nilai t hitung +2,394 > t tabel +1,28 dan koefesien 

bernilai positif +0,165. . Hipotesis diterima pada level signifikansi 10% 

jika > ±1,28. Nilai t hitung +2,394 > t tabel 5% +1,645 juga menunjukkan 

hipotesis diterima pada level signifikansi 5%. Berarti terdapat pengaruh 

positif yang signifikan polychronicity (P) terhadap service recovery 

performance (SRP). Dapat disimpulkan bahwa pernyataan hipotesis 2b 

yang menyatakan bahwa polychronicity berpengaruh positif terhadap 

service recovery performance diterima. 

5. Hipotesis 3 

Work-family conflict memiliki nilai t hitung -5,847 > t tabel -1,28 dan 

koefesien bernilai negatif -0,428. Hipotesis diterima pada level 

signifikansi 10% jika > ±1,28. Nilai t hitung -5,847 > t tabel 5% -1,645 

juga menunjukkan hipotesis diterima pada level signifikansi 5%. Berarti 

terdapat pengaruh negatif yang signifikan work-family conflict (WFC) 

terhadap service recovery performance (SRP). Dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan hipotesis 3 yang menyatakan bahwa work-family conflict 

berpengaruh negatif terhadap service recovery performance diterima. 
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4.9.  Pembahasan 

4.9.1. Hipotesis 1a 

Hipotesis 1a yang menyatakan bahwa motivasi intrinsik berpengaruh 

negatif terhadap work-family conflict diterima. Menurut Herzberg ada dua faktor 

yang mempengaruhi kondisi pekerjaan seseorang salah satuhnya yaitu motivasi 

intrinsik yang artinya adalah daya dorong yang timbul dari dalam diri masing-

masing orang. Dalam penelitian  ini, peneliti ingin mengambil motivasi intrinsik 

sebagai variabel independent. Conservation of Resources Theory (COR) dari 

Hobfoll (1989) mengusulkan bahwa individu yang memiliki motivasi intrinsik 

menunjukkan lebih banyak perlawanan terhadap situasi yang menuntut. Selain itu, 

Katz (2005) menyatakan bahwa faktor intrinsik adalah penyebab utama tingkat 

dedikasi dan motivasi seseorang.  

Motivasi intrinsik didefinisikan sebagai dorongan dari dalam diri 

seseorang untuk dapat melakukan pekerjaan dengan baik sehingga dapat  

memberikan perasaan prestasi, meningkatkan kepuasan pribadi, meningkatkan 

harga diri dan meningkatkan kontribusi pada tumbuh kembang pribadi. Motivasi 

intrinsik sangat penting untuk  perkembangan kognitif Ryan dan Deci (2000). Di 

antara berbagai jenis motivasi, motivasi intrinsik telah tercatat memiliki pengaruh 

yang besar terhadap sikap dan kinerja karyawan. Bukti konseptual berdasarkan 

Miller (2000) menunjukkan bahwa karyawan yang memiliki motivasi intrinsik 

adalah orang yang inovatif dan berkinerja tinggi di tempat kerja. Sedangkan 

menurut Yulinda (2009) menunjukkan bahwa motivasi intrinsik berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. Didukung oleh penelitian Maulana (2015) dan 
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Prahiawan (2014) yang menyatakan bahwa motivasi intrinsik berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Seseorang dengan motivasi intrinsik tinggi 

lebih banyak terlibat dalam pekerjaan  mereka dan menunjukkan pencapaian 

tujuan yang lebih besar daripada mereka yang kurang memiliki motivasi intrinsik.  

Definisi operasional motivasi intrinsik dalam penelitian ini adalah persepsi 

responden mengenai dorongan dari dalam dirinya untuk dapat melakukan 

pekerjaan dengan baik sehingga dapat  memberikan perasaan prestasi, 

meningkatkan kepuasan pribadi, meningkatkan harga diri dan meningkatkan 

kontribusi pada tumbuh kembang pribadi. Sehingga semakin tinggi motivasi 

intrinsik maka semakin rendah work-family conflict, yaitu persepsi responden 

mengenai tuntutan pekerjaan yang dapat mengganggu kehidupannya di rumah, 

keluarga dan sosial sehingga menyebabkan konflik dalam keluarga, seseorang 

tidak mampu lagi melibatkan diri dalam menjaga hubungan dekat dengan 

keluarga dan tidak dapat menjalankan tanggung jawab sebagai anggota keluarga. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya Daskin et 

al. (2016) memberikan bukti empiris bahwa motivasi intrinsik berpengaruh 

negatif terhadap work-family conflict yang berarti bahwa responden yang merasa 

berprestasi, memiliki kepuasan diri, memiliki harga diri dan telah berkontribusi 

terhadap tumbuh kembang dirinya maka responden tersebut dapat mencegah 

konflik dalam keluarganya, mampu melibatkan diri dalam menjaga hubungan 

dekat dengan keluarganya dan dia dapat menjalankan tanggungjawab sebagai 

anggota keluarga. Dengan kata lain jika motivasi intrinsik tinggi maka work 
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family conflict rendah. Maka sangat penting untuk meningkatkan motivasi 

intrinsik. 

 

4.9.2. Hipotesis 1b 

 Hipotesis 1b yang menyatakan bahwa motivasi intrinsik berpengaruh 

positif terhadap service recovery performance diterima. Motivasi intrinsik 

berpengaruh positif terhadap service recovery performance. Seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya, motivasi intrinsik adalah dorongan dari dalam diri 

seseorang untuk dapat melakukan pekerjaan dengan baik sehingga dapat  

memberikan perasaan prestasi, meningkatkan kepuasan pribadi, meningkatkan 

harga diri dan meningkatkan kontribusi pada tumbuh kembang pribadi. Menurut 

Amabile et al. (1994)  motivasi intrinsik mengacu pada keinginan untuk terlibat 

dalam pekerjaan karena itu menarik dan memuaskan. Sedangkan service recovery 

performance adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang dalam menangani 

pelanggan yang mengeluh dan merasa tidak puas akibat service atau pelayanan 

yang telah diberikan. Menurut Miller et al. (2000) service recovery performance 

mencakup tindakan yang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan, 

memperbaiki sikap negatif pelanggan yang tidak puas dan pada akhirnya 

mempertahankan pelanggan tersebut. Sedangkan menurut Gronroos (1998) 

service recovery performance adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan 

dalam bidang jasa terhadap komplain pelanggan yang berkenaan dengan gagalnya 

pelayanan yang dipersepsikan oleh pelanggan tersebut.  
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 Definisi operasional motivasi intrinsik dalam penelitian ini adalah persepsi 

responden mengenai dorongan dari dalam dirinya untuk dapat melakukan 

pekerjaan dengan baik sehingga dapat memberikan perasaan prestasi, 

meningkatkan kepuasan pribadi, meningkatkan harga diri dan meningkatkan 

kontribusi pada tumbuh kembang pribadi. Sehingga semakin tinggi motivasi 

intrinsik maka semakin tinggi service recovery performance, yaitu persepsi 

responden mengenai kemampuan dalam menangani pelanggan yang mengeluh 

dan merasa tidak puas akibat pelayanan yang telah diberikan.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya Daskin et 

al. (2016) memberikan bukti empiris bahwa motivasi intrinsik berpengaruh positif 

terhadap service recovery performance yang berarti bahwa responden yang 

merasa berprestasi, memiliki kepuasan diri, memiliki harga diri dan telah 

berkontribusi terhadap tumbuh kembang dirinya maka responden tersebut dapat 

semakin bisa menangani pelanggan yang tidak puas dengan pelayanan yang telah 

diberikan. Dengan kata lain jika motivasi intrinsik tinggi maka service recovery 

performance juga akan tinggi. Maka sangat penting untuk meningkatkan motivasi 

intrinsik. 

 

4.9.3. Hipotesis 2a 

 Hipotesis 2a yang menyatakan bahwa polychronicity berpengaruh negatif 

terhadap work-family conflict diterima. Menurut person-environment theory (teori 

P-E) yang mengacu pada keseimbangan antara individu dan lingkungan, dapat 

dikaitkan dengan manajer yang harus memiliki kepribadian yang sesuai agar dapat 
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tetap termotivasi terhadap situasi yang sangat menuntut di lingkungan kerjanya. 

Karena industri yang berorientasi manusia diharapkan dapat menangani beberapa 

tugas pekerjaan diluar spesifikasi pekerjaan mereka.  

 Hall (1983) adalah orang pertama yang mengembangkan konsep 

polychronicity. Berdasarkan penelitian Hall (1983) polychronicity merupakan 

gambaran kepribadian individu atau bahkan masyarakat yang melakukan beberapa 

hal sekaligus, lebih berorientasi pada saat ini dan merasa dirinya kurang terikat 

pada jadwal atau prosedur yang ada. Seseorang dengan sifat polychronic akan 

puas dengan pekerjaan, fokus pada masalah dan memiliki kemampuan untuk 

berhasil dalam  mengatasi layanan yang menantang. Seseorang dengan sifat 

polychronic memiliki kinerja berkualitas tinggi dan menampilkan kreativitas atau 

kinerja kreatif yang lebih baik. 

 Definisi operasional polychronicity dalam penelitian ini adalah persepsi 

responden mengenai sifatnya dapat melakukan aktivitas pada saat bersamaan dan 

percaya bahwa harus mengerjakan pekerjaan yang banyak sekaligus sehingga 

merasa telah melakukan pekerjaan dengan baik. Sehingga semakin tinggi 

polychronicity maka semakin rendah work-family conflict, yaitu persepsi 

responden mengenai tuntutan pekerjaan yang dapat mengganggu kehidupannya di 

rumah, keluarga dan sosial sehingga menyebabkan konflik dalam keluarga, 

seseorang tidak mampu lagi melibatkan diri dalam menjaga hubungan dekat 

dengan keluarga dan tidak dapat menjalankan tanggung jawab sebagai anggota 

keluarga.  
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Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya Daskin et 

al. (2016) memberikan bukti empiris bahwa  polychronicity berpengaruh  negatif 

terhadap work-family conflict yang berarti bahwa responden yang memiliki sifat 

dimana dirinya dapat melakukan beberapa pekerjaan dalam waktu yang 

bersamaan dan dia percaya telah melakukan pekerjaan dengan baik bila dapat 

mengerjakan banyak hal sekaligus maka responden tersebut dapat mencegah 

konflik dalam keluarganya, mampu melibatkan diri dalam menjaga hubungan 

dekat dengan keluarganya dan dia dapat menjalankan tanggungjawab sebagai 

anggota keluarga. Dengan kata lain jika polychronicity responden tinggi maka 

work family conflict rendah. Maka sangat penting untuk meningkatkan 

polychronicity. 

 

4.9.4. Hipotesis 2b 

Hipotesis 2b yang menyatakan bahwa polychronicity berpengaruh positif 

terhadap service recovery performance diterima. Seorang manajer yang memiliki 

sikap polychronicity akan berpotensi besar dapat mengerjakan tugasnya dengan 

baik seperti klien yang kecewa atau pelanggan yang kecewa dan ingin bertemu 

langsung dengan manajer, manajer harus dapat menangani setiap masalah yang 

terjadi dengan sigap. Sehingga salah satu variabel dependen yang akan muncul 

dihipotesis ini adalah service recovery performance. 

 Definisi operasional polychronicity dalam penelitian ini adalah persepsi 

responden mengenai sifatnya dapat melakukan aktivitas pada saat bersamaan dan 

percaya bahwa harus mengerjakan pekerjaan yang banyak sekaligus sehingga 
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merasa telah melakukan pekerjaan dengan baik. Sehingga semakin tinggi 

polychronicity maka semakin tinggi service recovery performance, yaitu persepsi 

responden mengenai kemampuan dalam menangani pelanggan yang mengeluh 

dan merasa tidak puas akibat pelayanan yang telah diberikan.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya Daskin et 

al. (2016) memberikan bukti empiris bahwa polychronicity berpengaruh positif 

terhadap service recovery performance yang berarti bahwa responden yang 

memiliki sifat dimana dirinya dapat melakukan beberapa pekerjaan dalam waktu 

yang bersamaan dan dia percaya telah melakukan pekerjaan dengan baik bila 

dapat mengerjakan banyak hal sekaligus maka responden tersebut akan semakin 

bisa menangani pelanggan yang tidak puas dengan pelayanan yang telah 

diberikan. Dengan kata lain jika polychronicity tinggi maka service recovery 

performance juga akan tinggi. Maka sangat penting untuk meningkatkan 

polychronicity. 

 

4.9.5. Hipotesis 3 

 Hipotesis 3 yang menyatakan bahwa work-family conflict berpengaruh 

negatif terhadap service recovery performance diterima. Netemeyer et al. (1996) 

menjelaskan bahwa work family conflict adalah bentuk konflik peran dimana 

secara umum waktu, permintaan dan ketegangan yang diakibatkan pekerjaan 

mengganggu tanggung jawab terhadap keluarga di rumah. Sedangkan pengertian 

work-family conflict secara umum adalah suatu keadaan yang terjadi karena 

tuntuan pekerjaan dapat mengganggu kehidupan di rumah, keluarga dan sosial 
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sehingga menyebabkan konflik dalam keluarga, seseorang tidak mampu lagi 

melibatkan diri dalam menjaga hubungan dekat dengan keluarga dan tidak dapat 

menjalankan tanggungjawab sebagai anggota keluarga. Keluarga merasa terdapat 

konflik antara persyaratan kerja dengan waktu bersama anggota keluarga.  

 Jika seorang manajer tidak mampu menyeimbangkan persyaratan kerja 

dengan tanggung jawab keluarga dan hubungan sosial maka cenderung 

mengalami penurunan kinerja kerja. Karena jadwal mereka tidak teratur dan libur 

akhir pekan yang terbatas  serta diharapkan dapat menangani beragam permintaan 

pelanggan dan keluhan di tempat kerja. Apabila seseorang memiliki work-family 

conflict yang cukup tinggi, hal itu akan mengganggu konsentrasi pekerjaan 

sehingga menurunkan service recovery performance. Service recovery 

performance adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang dalam menangani 

pelanggan yang mengeluh dan merasa tidak puas akibat service atau pelayanan 

yang telah diberikan. 

 Definisi operasional work-family conflict dalam penelitian ini adalah 

persepsi responden mengenai tuntutan pekerjaan yang dapat mengganggu 

kehidupannya di rumah, keluarga dan sosial sehingga menyebabkan konflik dalam 

keluarga, seseorang tidak mampu lagi melibatkan diri dalam menjaga hubungan 

dekat dengan keluarga dan tidak dapat menjalankan tanggung jawab sebagai 

anggota keluarga. Sehingga semakin tinggi work-family conflict maka semakin 

rendah service recovery performance, yaitu persepsi responden mengenai 

kemampuan dalam menangani pelanggan yang mengeluh dan merasa tidak puas 

akibat pelayanan yang telah diberikan.  
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Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya Daskin et 

al. (2016) memberikan bukti empiris bahwa work-family conflict berpengaruh 

negatif terhadap service recovery performance yang berarti bahwa responden 

yang dapat mencegah konflik dalam keluarganya, mampu melibatkan diri dalam 

menjaga hubungan dekat dengan keluarganya dan dia dapat menjalankan 

tanggungjawab sebagai anggota keluarga maka responden tersebut akan semakin 

bisa menangani pelanggan yang tidak puas dengan pelayanan yang telah 

diberikan. Dengan kata lain jika work-family conflict tinggi maka service recovery 

performance akan rendah. Maka sangat penting untuk menurunkan work-family 

conflict. 


