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Dewasa ini banyak ibu rumah tangga yang memutuskan untuk berkerja meskipun 

telah memiliki anak dan mempunyai pekerjaan rumah tangga yang tentunya tidak 

bisa ditinggalkan. Dengan ini, mau tidak mau mereka harus membagi waktuya 

dengan baik, sebagai istri yang mengurus anak dan suami atau sebagai wanita 

yang bekerja. Beberapa kritik menyebutkan bahwa wanita yang bekerja adalah ibu 

yang lalai. Karyawan perempuan tidak dianggap serius oleh bos, kolega, atau 

masyarakat. Berkarir menimbulkan tantangan bagi perempuan karena tanggung 

jawab keluarga mereka. Wanita diharapkan untuk melakukan tugas sebagai istri 

dan ibu, selain untuk memenuhi tanggung jawab profesional mereka. Beberapa 

wanita mengalami perasaan bersalah atau merasa egois jika mereka menaruh 

minat pertama pada karir mereka. Karena pekerjaan perempuan dan tuntutan 

keluarga yang simultan, tuntutan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap 

karir perempuan (Domenico, Desirae, 2006).  

Dari total populasi 112 juta jumlah pekerja di Indonesia (data Badan Pusat 

Statistik tahun 2012), saat ini ada 43 juta pekerja perempuan yang membantu 

pertumbuhan ekonomi Indonesia (Harmandini, 2013). Itu artinya, jumlah pekerja 

perempuan hampir sama besarnya dengan pekerja laki-laki.  Hal ini menimbulkan 

resiko baru pada wanita yang sudah berkeluarga terutama dalam pola pengasuhan 

anak, pilihan yang sering ditempuh adalah memberikan pengasuhan anak kepada 

pembantu rumah tangga, meskipun  sangat beresiko dari segi tumbuh kembang 

anak maupun keamanan anak. Sebagai contoh, jumlah kasus penculikan terhadap 

anak selalu meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan catatan Komisi Nasional 

Perlindungan Anak (Saqina, 2013). Selain itu ada juga bayi yang tewas di tangan 

pengasuhnya sendiri (Syafitri, 2013). 

Dalam penelitian Thapa (2008), dinyatakan bahwa wanita yang menikah adalah 

tenaga kerja yang lemah dan memiliki tingkat absensi yang tinggi. Wanita yang 

menikah lebih memilih pekerjaan paruh waktu khususnya setelah mempunyai 

anak sampai anaknya sekolah. Hal inilah yang membuat wanita yang sudah 

menikah kurang berpengalaman dan kurang produktif di tempat kerja. Seorang 

wanita yang berkeluarga dan mempunyai anak dalam melamar kerja lebih besar 

kemungkinan untuk tidak diperkerjakan, mempunyai gaji yang lebih sedikit dan 

dianggap kurang berkomitmen pada pekerjaan daripada pria yang berkeluarga dan 

wanita yang belum menikah, namun kenyataan tersebut tidak menyurutkan 

keinginan mereka untuk bekerja, padahal pekerjaan rumah tangga pastinya juga 

menyita fikiran dan tenaga mereka. Pekerja wanita yang masih mengambil beban 

tanggung jawab di rumah dan untuk anak anak mungkin menderita stress yang tak 

terelakkan. Meskipun ketika sudah menyewa pengasuh anak atau pembantu 

rumah tangga, wanita yang bekerja masih mempunyai pengaturan tenggung 

jawabnya (Parveen, 2009). Pada penelitian yang dilakukan oleh Damanik (2003) 

yang subjeknya adalah istri petani dan nelayan di kota Ambon menunjukkan 

bahwa faktor pendorong wanita bekerja adalah menambah pendapatan, yang 

artinya pendapatan suami mereka kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga 

sehingga mereka harus bekerja agar pendapatan bertambah. Yang kedua adalah 

karena ingin mewujudkan cita-cita saat mereka saat masih sekolah dan belum 

menikah. Pada penelitian yang dilakukan oleh Cai (2010), bahwa hal yang 



3 
 

mempengaruhi meningkatnya jumlah pekerja wanita adalah karena pendapatan 

pasangan, selain itu pendidikan, kesehatan, dan usia anak juga berpengaruh 

signifikan. Motivasi kerja menurut Pinder (1998), adalah himpunan kekuatan 

internal dan eksternal yang memulai perilaku yang berhubungan dengan pekerjaan 

dan menentukan bentuk, arah, intensitas dan durasi. Menurut Alderfer, ada 3 

hirarki kebutuhan (motivasi), yaitu existence atau kebutuhan keberadaan, 

relatedness atau kebutuhan relasi dan growth atau kebutuhan pertumbuhan. 

Menurut cara pandang psikologi industri dan organisasi, motivasi adalah 

dorongan yang menggerakkan orang-orang untuk melaksanakan pekerjaan 

mereka. Motivasi kerja yang tinggi dihasilkan dari keinginan para pekerja untuk 

berprestasi dan bekerja dengan kemampuan terbaiknya (Smither, 1998). Apalagi 

saat ini para pekerja wanita yang menikah banyak dipersepsi negatif bahwa 

mereka kurang maksimal dalam bekerja. Bahkan dalam sebuah penelitian 

mengungkapkan bahwa wanita yang belum menikah lebih besar peluangnya 

dalam pencapaian kesuksesan karir daripada wanita yang sudah menikah dan 

mempunyai anak (Lillard & Waite, 2000). 

Wanita yang telah menikah dan bekerja tentunya harus mempunyai pengaturan 

waktu yang bagus agar diantara kesibukan mengurus rumah tangga dan pekerjaan 

di kantornya agar dapat berjalan dengan lancar dan imbang. Menurut Munandar 

(1985), tidak jarang ibu-ibu yang bekerja diliputi rasa kehawatiran atau rasa 

bersalah karena bekerja, anak-anak mereka akan kurang mendapat perhatian. 

Namun tidak semua wanita yang sudah menikah bisa mempunyai pengaturan 

waktu yang baik dan seimbang antara rumah tangga dan pekerjaanya, karena 

dengan kesibukan di rumah, tentunya wanita juga tidak akan fokus dalam 

melakukan pekerjaannya di kantor (Thapa, 2008). Namun jumlah pekerja wanita 

akhir-akhir ini mengalami peningkatan, dengan begitu dapat ditarik kesimpulan 

bahwa ada wanita yang berhasil menjadi ibu rumah tangga sekaligus menjadi 

pekerja dan ada pula yang gagal sebagai ibu rumah tangga dan menjadi pekerja. 

Adanya motivasi yang dimiliki karyawan mempunyai manfaat bagi perusahaan, 

selain prestasi kerja karyawan akan meningkat, produktifitas merekapun juga akan 

meningkat. Namun pada karyawan wanita yang sudah menikah, kesibukan mereka 

tentunya tidak di tempat kerja saja, tapi mereka juga sibuk dalam mengatur rumah 

tangga, hal ini tentunya akan mempengaruhi motivasi wanita dalam bekerja 

karena konsentrasi mereka akan terpecah antara urusan rumah dan pekerjaan. 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran motivasi 

kerja pada wanita yang sudah menikah, sehingga dapat dijadikan bahan 

pertimbangan bagi perusahaan yang akan merekrut karyawan, khususnya 

karyawan wanita yang sudah menikah. 


