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▪ Jenis Penelitian: 
Lintas Budaya. Penelitian lintas budaya ini 
mengumpulkan data antar kelompok negara yang 
dikaitkan dengan perbedaan budaya individualism-
collectivism.



▪ Hipotesis Penelitian

• Hipotesis 1:

Terdapat hubungan positif paling kuat antara tuntutan pekerjaan dan WIF 
pada kelompok negara Anglo daripada tiga kelompok negara lainnya

• Hipotesis 2a:

Terdapat hubungan antara domestic help (teman/keluarga) dengan tuntutan 
pekerjaan dan WIF pada keempat kelompok negara.

• Hipotesis 2b:

Terdapat hubungan antara paid domestic help dengan tuntutan pekerjaan 
dan WIF pada keempat kelompok negara.

• Hipotesis 3:

Terdapat hubungan negatif antara WIF dengan job satisfaction & hubungan 
yang positif antara WIF dengan turnover intention dimana arah dari 
hubungan tersebut lebih kuat pada kelompok negara Anglo daripada ketiga 
kelompok negara lainnya



▪ Tujuan Penelitian

Menambah penemuan lintas budaya dengan 

membandingkan adanya perbedaan bangsa (dikaitkan 

dengan budaya) yaitu pada bangsa Anglo, Asia, Eropa 

Timur dan Amerika Latin dalam hal ikatan antara work 

family conflict (WFC) khususnya work interference with family conflict (WFC) khususnya work interference with 

family (WIF) dengan tuntutan pekerjaan, kepuasan kerja 

dan kecenderungan mundur (turnover)



Metode Penelitian

• Sampling

5270 manajer dari 20 negara sbg peserta diklasifikasikan ke dalam 4 
kelompok, yaitu:

- Anglo=1492 subjek (Australia, Canada, New Zealand, UK, US)

- Asia= 1213 subjek (Hongkong, Japan, Korea, China dan Taiwan)

- Eropa Timur=1352 subjek (Bulgaria, Poland, Romania, Slovenia, 
Ukraina)

- Amerika Latin= 1213 subjek (Argentina, Bolivia, Chile, Peru dan Puerto - Amerika Latin= 1213 subjek (Argentina, Bolivia, Chile, Peru dan Puerto 
Rico)

• Prosedur

- Tim Proyek Pusat:1. mendesain riset & kuesioner; 2. merekrut partner 
peneliti

- Partner peneliti: mengumpulkan data di negara mereka, menyusun data 
antar sekumpulan negara yang berbeda dan menganalisis data. 



▪ Metode Penelitian

• Perekrutan: Undangan melalui email bisnis atau email asosiasi  
manajemen, sampel random, snowball sampling, website

• Kuesioner memakai bahasa setempat, kemudian melakukan back 
translation

• Pengukuran• Pengukuran
- Variabel work demands diukur dengan work hours and 

perceived workload (Spector and Jex’s (1998) qualitative 
workload inventory/QWI.

- WIF: Carlston, Kacmar and Williams (2000) WFC scale yang 
mencakup strain based and time based.

- Job Satisfaction: Camman, Fichman, Jenkins dan Kiesh (1979) 
job satisfactionsubscale from the Michigan organizatioa/ 
Assesment Questioner



- Turnover intentions: Alat yang dipakai oleh Spector et al. 

(1988)

- Domestic Support: (Domestic help dan paid domestic help)

- Demographic: Umur, masa jabatan (dalam bulan), jenis 

kelamin, level pendidikan, level  manajemen dari awal sampai 

ke atas, status pernikahan, pasangan bekerja/tidak dan jumlah 

anak yang tinggal di rumah.

- Skala yang ekivalen- Skala yang ekivalen



▪ Hasil Penelitian

• Hipotesis 1 = diterima

Terdapat hubungan yang positif yang paling kuat antara perceived workload 
dan WIF (time based dan strain based) pada kelompok negara Anglo 
daripada tiga kelompok negara lainnya. Namun, work hours tidak terlalu 
berkontribusi terhadap hubungan tersebut.

• Hipotesis 2a dan Hipotesis 2b = ditolak

Tidak terdapat hubungan antara domestic help (teman/keluarga) dengan Tidak terdapat hubungan antara domestic help (teman/keluarga) dengan 
tuntutan pekerjaan dan WIF pada keempat kelompok negara

• Hipotesis 3

Terdapat hubungan negatif antara WIF dengan job satisfaction & hubungan 
yang positif antara WIF dengan turnover intention dimana arah dari 
hubungan tersebut lebih kuat pada kelompok negara Anglo daripada ketiga 
kelompok negara lainnya. Namun, strain based lebih dapat menjelaskan 
hubungan tersebut daripada time based.
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