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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Organisasi merupakan kumpulan orang-orang atau kelompok yang bekerja 

sama untuk mencapai tujuan. Beragamnya karakteristik atau sifat dari individu di 

dalam perusahaan mengaharuskan manajer untuk dapat mengelola konflik tersebut 

untuk mengoptimalkan kemampuan kerja karyawan. Tujuannya adalah untuk 

kelangsungan hidup perusahaan dan untuk menghadapi tantangan. Kondisi tersebut 

menjadikan penerapan manajemen sangat penting di dalam meningkatkan efisiensi 

dan efektifitas kegiatan usaha di suatu perusahaan. Dengan adanya hubungan kerja 

yang baik dapat dikurangi kemungkinan terjadinya ketidakterpaduan kepentingan 

atau tarik menarik kepentingan yang nantinya akan menimbulkan suatu perselisihan 

atau konflik dalam organisasi atau perusahaan. Dalam upaya untuk memelihara 

hubungan kerja yang serasi dan harmonis sangat penting karena dengan adanya 

hubungan yang demikian kontinuitas produksi terjamin dan suasana kerja menjadi 

sangat menggairahkan semangat kerjasama sehingga organisasi akan lebih mampu 

mencapai tujuannya dan para karyawan lebih terjamin dalam memenuhi 

kebutuhannya. Di dalam buku karya Dr. Ibrahim El Fiky menyebutkan bahwa hasil 

penelitian Fakultas Kedokteran San Faransisco lebih dari 80% pikiran manausia 

bersifat negatif. Hasil penelitian ini memperkuat pernyataan bahwa nafsu cenderung 

menyeluruh pada keburukan (ammarah bi al-su) 
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Matahari Department Store Malang Town Square adalah salah satu cabang 

Matahari yang terletak di kota Malang merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang ritel pakaian  di bawah grup perusahaan Matahari. Di Matahari Department 

Store terbagi atas world atau kategori tertentu seperti, shoes (sepatu), youth girl 

(pakaian remaja putri), youthboy (pakaian remaja putra), ladies (pakaian wanita 

dewasa), man (pakaian pria dewasa), children (anak-anak), BA (Beauty Advisor atau 

kosmetik) and accessories di mana para karyawan juga terkelompok-keompok dalam 

world atau masing-masing bagian. Dalam melaksanakan aktivitas kerjanya, Matahari 

Malang Town Square ini juga tidak terlepas dari adanya konflik dan dalam 

perusahaan konflik yang terjadi adalah konflik antar individu dan antar kelompok 

yang disebabkan adanya perbedaan persepsi, perbedaan orientasi, maupun perbedaan 

prinsip. Pemicu dari timbulnya konflik ini dikarenakan antar individu kurang 

melakukan komunikasi secara efektif, banyak diantara karyawan tersebut tidak 

mengenal satu sama lain sehingga sering terjadi kesalahpahaman dalam 

berkomunikasi dan acuh tak acuh satu sama lain. Serta adanya perasaan iri hati bila 

salah seorang rekan mendapat penghargaan atas kinerjanya. Banyaknya perbedaan 

kapentingan dari para karyawan dan saling tidak mau mengalah atau kerjasama, 

merasa dirinya sudah bekerja keras dalam bekerja dan paling benar dalam 

melaksanakan tugas dari atasan akan menimbulkan konflik antar individu yang 

mengakibatkan penurunan kinerja karyawan dan pekerjaan kurang bisa terselesaikan 

tepat waktu. Selain itu juga dapat dilihat karyawan perusahaan dalam bekerja kurang 

serius atau kurang hati-hati sehingga sering mendapatkan teguran dari atasan dan 
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komplain dari pelanggan, kurang bisa menerima perubahan yang terjadi dalam 

perusahaan terutama banyaknya pembagian job yang dirasa kurang merata sehingga 

kurang bisa mengembangkan potensi yang dimiliki. Dalam hal ini seringnya terjadi 

konflik dapat berpengaruh terhadap kinerja karyawan baik itu secara negatif maupun 

positif. Berpengaruh negatif apabila konflik menjadi indikator menurunnya kinerja 

yang berakibat terganggunya kegiatan perusahaan sehingga tujuan perusahaan tidak 

tercapai secara optimal. Sedangkan berpengaruh positif apabila konflik pada tingkat 

tertentu yang sesuai dengan kondisi perusahaan dapat lebih memacu tingkat kinerja 

karyawan dimana pada diri karyawan akan timbul keinginan yang kuat untuk 

melakukan sesuatu hingga tercipta kinerja yang memuaskan. Dan ini merupakan 

salah satu modal untuk kelangsungan/kontinuitas perusahaan. 

Munculnya konflik dalam perusahaan ini juga terus berlanjut maka akan 

mengganggu pencapaian tujuan perusahaan dsn akibatnya karyawan merasa tidak 

nyaman dalam bekerja sehingga kinerja menjadi rendah. Perusahaan sendiri telah 

berupaya mengelola konflik yang terjadi dengan mengambil kebijakan untuk 

meningkatkan kerja sama antar individu dan kelompok. Selain itu juga pihak 

perusahaan dalam usaha untuk mengurangi adanya konflik maka pihak perusahaan 

melakukan pembinaaan dan pengawasan terhadap karyawan perusahaan secara 

berkala dengan tujuan untuk membantu sumber daya manusia yang berkualitas. 

Konflik yang sering terjadi pada Matahari Department Store Malang Town Square 

yaitu adanya pembagian kerja secara shift seringkali menjadikan antar karyawan 

dalam pemilihan shift tersebut terjadi permasalahan. Dimana terjadinya perbedaan 
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tersebut dikarenakan terdapat karyawan memiliki perbedaan kepentingan dan 

terkadang juga kurangnya komunikasi dalam sesama team sehingga sehingga konflik 

antar individu dapat terjadi. Adapun penyebab terjadinya konflik antar kelompok 

yaitu lebih dikarenakan rendahnya kesadaran para karyawan untuk saling membantu 

dalam aktivitas kerja karyawan antar kelompok yang terbagi atas world atau bagian-

bagian tersendiri, para karyawan pada suatu bagian merasa acuh dan kurangnya 

komunikasi antar kelompok sehingga terjadi permasalahan terkait dengan aktivitas 

dan kinerja para karyawan di perusahaan. Dalam kinerjanya para karyawan dituntut 

untuk mencapai target penjualan pada masing-masing brand atau merk. Target 

penjualan di bulan April ini sekitar Rp 745.000.000,00 untuk bagian youth girl 

(pakaian remaja perempuan). Semua karyawan dituntut untuk saling bekerjasama 

dengan baik agar tercapainya target penjualan perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menganalisa lebih 

lanjut mengenai masalah yang berkaitan dengan konflik dan kinerja karyawan dengan 

judul “Pengaruh Konflik Terhadap Kinerja Karyawan Pada Matahari 

Department Store Malang Town Square Kota Malang” 

B. Perumusan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah, maka dari latar belakang masalah dapat 

dibuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana konflik antar individu dan kelompok yang ada pada Matahari 

Department Store Malang Town Square? 
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2. Bagaimana kinerja karyawan pada Matahari Department Store Malang Town 

Square? 

3. Apakah konflik antar individu dan kelompok berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan pada Matahari Department Store Malang Town Square? 

4. Di antara variabel konflik antar individu dan kelompok, manakah yang paling 

berpengaruh terhadap kinerja pada Matahari Department Store Malang Town 

Square? 

C. Pembatasan Masalah 

Agar pembatasan masalah tidak terlalu luas maka diperlukan  suatu 

pembatasan masalah yang dimaksudkan untuk mempertegas topik permasalahan lebih 

terarah. Di sini penulis membatasi masalah pada obyek penelitian khususnya pada 

bagian youth girl (pakaian remaja putri), dengan teori konflik menurut Handoko 

(2000) yang meliputi konflik antar individu dan kelompok karyawan pada Matahari 

Department Store Malang Town Square, sedangkan kinerja menggunakan teori 

Mangkunegara (2000). 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui konflik antar individu dan kelompok yang ada pada 

Matahari Department Store Malang Town Square. 

b. Untuk mengetahui kinerja karyawan pada Matahari Department Store Malang 

Town Square. 
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c. Untuk mengetahui konflik antar individu dan kelompok berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan pada Matahari Department Store Malang 

Town Square. 

d. Untuk mengetahui variabel konflik antar individu dan kelompok, manakah 

yang paling berpengaruh terhadap kinerja pada Matahari Department Store 

Malang Town Square. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi perusahaan ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran pada 

perusahaan untuk dapat mengelola konflik dalam usaha meningkatkan 

semangt kerja karyawan pada Matahari Department Store Malang Town 

Square 

b. Bagi pihak lain sebagai salah satu sumber pengetahuan yang dapat 

dipergunakan sebagai pertimbangan untuk melakuakan penelitian selanjutnya 

 

 

 


