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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Landasan penelitian terdahulu dari penelitian ini adalah masalah mengenai 

konflik yang disusun oleh Sari (2001) dengan judul pengaruh konflik terhadap kinerja 

karyawan pada Hotel Aloha Malang. Penelitian ini bertujuan, (i) ingin mengetahui 

bagaimana tingkat konflik dan kinerja karyawan, (ii) ingin mengetahui konflik mana 

yang lebih dominan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kemudian digunakan 

total sampling mengingat jumlah populasi kurang dari 100. Tehnik pengumpulan data 

dilakukan observasi, interview dan kuisioner. Sedangkan tehnik analisanya 

menggunakan rentang skala dan regresi berganda membuktikan bahwa: tingkat 

konflik antar individu sangat tinggi. Variabel konflik antar individu dan konflik antar 

kelompok berpengaruh nyata terhadap kinerja dengan factor dominan konflik antar 

individu. 

Persamaan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah alat 

analisa dan teori yang digunakan yaitu regresi pada variabel yang diteliti yaitu 

variabel bebas tterdiri dari konflik antar individu (X1) dan konflik antar kelompok 

(X2). Persamaan lainnya yaitu pada alat yang digunakan yaitu analisa regresi 

berganda, rentang skala. Sedangkan perbedaannya adalah pada variabel terikat yang 

digunakan serta pada objek yang diteliti. Penelitian terdahulu difokuskan padda 

prestasi kerja karyawan, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti difokuskan 
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pada kinerja karyawan. Objek penelitian pada penelitian terdahulu adalah pada Hotel 

Aloha Malang, sedangkan pada penelitian sekarang difokuskan pada Matahari 

Department Store Malang Town Square.  

Tabel 1 

Deskripsi Penelitian Terdahulu dan Sekarang 

Judul Tujuan Penelitian Alat analisis Hasil Penelitian 

Penelitian Terdahulu 
“Pengaruh Konflik 

Terhadap Kinerja 

Karyawan pada Hotel 

Aloha Malang” 

 

 

 

 

Penelitian Sekarang 

“Pengaruh Konflik 

Terhadap Kinerja 

Karyawan Matahari 

Department Store 

Malang Town Square 

Malang” 

 Untuk mengetahui 

bagaimana tingkat 

konflik dan kinerja 

kerja karyawan 

 Untuk mengetahui 

konflik mana yang 

lebih dominan 

berpengaruh terhadap 

kinerja  karyawan 

 

 

 

 Untuk mengetahui 

bagaimana tingkat 

konflik dan kinerja 

karyawan 

 Untuk mengetahui 

apakah konflik antar 

individu dan kelompok 

berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan 

 Untuk mengetahui 

pengaruh variabel yang 

paling dominan 

terhadap kinerja 

karyawan 

 Analisa regresi 

linier berganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Analisa regresi 

linier berganda 

dengan 

menggunakan 

uji t dan uji f 

Variabel konflik 

antar individu 

dan konflik antar 

kelompok 

berpengaruh 

nyata terhadap 

prestasi kerja 

dengan faktor 

dominan konflik 

antar individu 
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B. Landasan Teori 

1. Pengertian Konflik 

Konflik adalah suatu proses yang mulai bila salah satu pihak merasakan 

bahwa suatu pihak lain telah mempengaruhi secara negatif, sesuatu yang 

diperhatikan pihak pertama (Robbins, 1994:124) 

Menurut Winardi (1994:1) konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan 

pendapat antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi. 

Mangkunegara (2002:155) mendefinisikan konflik adalah suatu 

pertentangan yang terjadi  antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap 

dirinya, orang lain, organisasi dengan kenyataan apa yang diharapkannya. 

Konflik menurut Kusnadi (2003:58) adalah segala bentuk interaksi yang 

bersifat oposisi atau suatu interaksi yang bersifat antagonistik. Konflik terjadi 

karena perbedaan atau kelangkaan posisi social dan posisi sumber daya, atau 

karena disebabkan system nilai dan penilaian yang berbeda secara ekstrim.  

Dari uraian atau penjelasan para ahli dan pendapat lainnya, dapat 

disimpulkan bahwa konflik adalah perselisihan antara dua pihak yang ditandai 

dengan adanya permusuhan secara terbuka karena dianggap mengganggu dengan 

sengaja pencapaian tujuan pihak yang menjadi lawannya. Selain itu juga timbul 

karena adanya perbedaan status, serta persepsi di antara pihak-pihak yang 

bertentangan. 
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2. Jenis-jenis Konflik 

Untuk dapat memahami masalah konflik, perlu  juga diperhatikan masalah 

jenis-jenis konflik tersebut. Jenis-jenis konflik tersebut dijelaskan dan diuraikan 

di dalam (Handoko, 2000:349) 

a. Konflik intra individu 

Yaitu konflik yang terjadi bila seorang individu menghadapi ketidakpastian 

tentang pekerjaan yang dia harapkan untuk melaksanakannya, bila berbagai 

permintaan pekerjaan saling bertentangan, atau bila individu diharapkan untuk 

melakukan lebih dari kemampuannya. 

b. Konflik antar individu dalam organisasi yang sama 

Konflik ini sering diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan kepribadian atau 

juga berasal dari adanya konflik antar peranan (seperti antara manajer dan 

bawahan) 

c. Konflik antar individu dan kelompok 

 Yaitu konflik yang berhubungan dengan cara individu menanggapi 

tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka. 

d. Konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama 

 Konflik ini terjadi karena adanya pertentangan atau perbedaan yang 

menyebabkan perselisihan antar kelompok. 

e. Konflik antar organisasi 

 Yaitu konflik yang timbul sebagai akibat bentuk persaingan ekonomi 

dalam sistem perekonomian suatu Negara. Konflik ini telah mengarah pada 
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timbulnya pengembangan produk baru, teknologi, jasa, harga-harga lebih rendah 

dan penggunaan sumber daya lebih efisien. 

 Menurut Robbins (1994:453) ada dua pandangan yang dianut oleh 

masyarakat dalam menyikapi keberadaan konflik. 

a. Pandangan Tradisional 

Berpendapat bahwa setiap konflik mempunyai dampak negatif terhadap 

keefektifan perusahaan. 

b. Pandangan Interacdionist 

Berpendapat bahwa suatu perusahaan yang bebas akan konflik adalah 

perusahaan tidak tanggap pada kebutuhan akan perubahan. Konflik bisa 

menjadi fungsional jika dapat memprakarsai cara-cara baru dan lebih baik. 

Kedua pandangan tersebut di atas mampu menggambarkan bahwa konflik 

ternyata menimbulkan dua persepsi yang berbeda yaitu pro dan kontra. Lalu 

pandangan manakah yang dianggap sebagai pemikiran yang benar ini 

tergantung bagaimanakah kita mengelola konflik itu sendiri. Seperti yang 

dikemukakan oleh  Gibson (1996:439) menyatakan bahwa apakah bersifat 

positif atau negatif, hal ini tergantung dari pengaruh konflik terhadap 

pencapaian tujuan organisasi. Konflik mungkin dapat bermanfaat jika konflik 

digunakan sebagai alat untuk mengadakan perubahan menghasilkan 

pemecahan persoalan yang baik, tetapi terlalu banyak konflik mungkin 

menyebabkan terjadinya kekacauan. 
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3. Sumber-sumber dan Sebab Terjadinya Konflik 

  Di dalam Robbins (1994:457-465), menunjukkan bahwa sumber-

sumber konflik meliputi: 

a. Komunikasi 

Salah satu sumber konflik yang sering ditentukan adalah kesukaran dalam 

komunikasi. Salah pengertian yang berkenaan dengan kalimat, bahasa yang 

sulit dimengerti, atau informasi yang mendua dan tidak lengkap, serta gaya 

individu yang tidak konsisten. 

b.  Ketergantungan pada Sumber Bersama yang Langka 

Potensi konflik akan muncul sebagai akibat ketergantungan pada sumber yang 

langka, seperti ruang gerak fisik, peralatan, dana operasi, alokasi anggaran 

modal atau jasa-jasa staf yang disentralisasi. Potensi tersebut dapat meningkat 

jika anggota-anggota unit merasa bahwa kebutuhan individunya tidak dapat 

diperolehnya dari sumber daya yang tersedia ketika kebutuhan unit lain 

dipenuhi. 

c. saling Ketergantungan Pekerjaan 

Merujuk kepada sejauh mana dua unit dalam sebuah organisasi saling 

tergantung satu sama lain pada bantuan, informasi, kerelaan, atau aktivitas 

koordinasi lain untuk menyelesaikan tugas masing-masing secara efektif. 

d. Formalisasi yang Rendah 
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Peraturan mengurangi konflik dengan mengurangi kedwi-artian. Formalisasi 

yang tinggi membangun cara-cara yang distandarisasi bagi unit-unit untuk 

saling bergaul. Penetapan mengenai peran harus jelas sehingga para anggota 

unit tersebut mengetahui apa yang diharapkan dari yang lain. Sebaliknya, jika 

formalisasi itu rendah, potensi terjadinya pertikaian mengenai batas-batas 

kekuasaan akan meningkat. 

Sedangkan menurut pendapat Kartono (1994:331) sebab-sebab yang 

dapat memicu timbulnya konflik dalam perusahaan: 

a. faktor Komunikasi, disebabkan oleh besarnya perusahaan atau organiisasi. 

Organisasi yang sangat besar secara implicit memang membawa kesulitan 

komunikasi yang bisa menumbuhkan berbagai kesulitan, antara lain berupa: 

1) Bermacam-macam unit kerja tidak bisa berkomunikasi dengan baik, 

interaksinya terhalang, dan pemisahan jadi semakin kuat. 

2) Ketidaklancaran komunikasi antara manajer dengan karyawan 

mengakibatkan timbulnya emosi-emosi yang ambisius (samar-samar, 

sangsi), rasa tidak pasti, tidak aman, tidak memahami obyektif secara jelas 

dan menimbulkan anonimitas. Semua ini memudahkan timbulnya konflik. 

3) Relasi yang sangat formal dan non pribadi memudahkan timbulnya konflik 

dalam batin individu sendiri dan konflik antar unit. 

4) Komunikasi yang tidak baik antara atasan dan bawahan banyak prasangka, 

kecemasan dan ketegangan batin, karena buruh dan karyawan serta 

bawahan sangat tergantung pada penilaian atasan. 
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5) Komunikasi yang tidak lancar mengumpulkan banyak kesulitan dan 

kesalahpahaman, yang tidak bisa didialogkan, dikomunikasikan dan 

dipecahkan bersama. 

b. faktor Struktur Organisasi 

Konflik pasti banyak terjadi di perusahaan-perusahaan dan 

lembaga yang besar dalam struktur organisasi yang kecil dengan tugas-tugas 

khusus yang terkendali. Memang, struktur organisasi bisa dikontrol dan 

diubah jika dikehendaki. Besarnya organisasi atau perusahaan menstimulir 

konflik, sekalipun harus diakui banwa besarnya organisasi tidak selalu harus 

menimbulkan konflik, khususnya jika ada komunikasi dan kerjasama yang 

baik di antara unit-unit kerja. 

c. Faktor Tingkah Laku Pribadi 

Jika struktur organisasi merupakan variable yang bisa dikontrol, 

maka tingkah laku pribadi itu tidak mudah atau tidak bisa dikontrol. Dalam 

faktor tingkah laku ini tercakup: 

1) Pribadi Pemimpin 

a) Pemimpin atau manajeer yang Otoriter 

Pribadi pemimpin atau manajer yang otoriter, dogmatis, kaku dan tidak 

bawahannya. Memang, ada kalanya kepemimpinan dengan otoritas dan 

alat control yang ketat, sehingga tercipta efisiensi. 

b) Pemimpin atau Manajer yang Neurotis 
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 Pribadi pemimpin yang neurotis pasti menjadi sumber timbulnya 

konflik, dengan sikapnya yang aneh-aneh dan mau menag sendiri. 

Pemimpin tipe ini sering menggunakan mekanisme pembelaan diri dan 

pembenaran diri yang negative sifatnya, sehingga tidak habis-habisnya 

dia menyebarkan keresahan dan konflik-konflik terbuka. 

2) Kepuasan dan apresiasi Terhadap Status Sendiri 

Jika seorang tidak bisa mengadakan apresiasi, dan merasa tidak puas sama 

sekali terhadap statusnya, maka hal ini pasti menjadi sumber dari konflik-

konflik terbuka dan konflik lain. Sebabnya ialah statusnya tidak 

memuaskan hatinya karena dianggap terlalu tinggi, atau dianggap jauh 

lebih rendah jika dibandingkan dengan intelegensi sendiri. Apabila 

aspirasi-aspirasi mencapai status lebih tinggi terhalang-halangi, individu 

yang bersangkutan cenderung suka berkonflik dengan kawan sekerja dan 

atasannya. Dalam hal ini ambisi untuk meningkatkan statusnya mengalami 

frustasi hebat. 

3) Tujuan yang akan dicapai 

Jika tujuan yang ingin dicapai oleh individu-individu dan kelomok-

kelompok itu berbeda, yang saling memotong dan kontroversial 

(menimbulkan pertengkaran), tentu akan menambah  konflik. 

Gibson (1996:440) mengemukakan bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan 

konflik kelompok,  yaitu: 
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a. Saling ketergantungan pekerjaan yang terjadi bila dua atau lebih kelompok orang 

tergantung satu dengan yang lainnya untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka 

sehingga potensi konflik pada keadaan ini sangat tinggi. 

b. Perbedaaan persepsi yang dapat disertai perbedaan tujuan mengenai realitas, 

ketidak setujuan atas apa yang sebenarnya dari realitas yang dapat menyebabkan 

konflik. 

c. Perbedaan status dapat menimbulkan konflik dan dapat menjadi perhatian utama 

dalam mengelola perilaku organisasi. 

4. Indikator konflik 

Setelah mengetahui definisi dari konflik, selanjutnya perlu dikeetahui 

indikator dari konflik itu sendiri. Menurut Kusnadi (2003:79) indikator konflik, yaitu: 

a. Friksi/pertentangan antar individu dan kelompok 

Hubungan antar individu seringkali berada dalam kelompok yang berada 

dalam kelompok yang berbeda. Individu yang berada dalam kelompok lain biasanya 

akan mendapat atau akan dipengauhi oleh kebiasaan kelompok tersebut sehingga 

ketika kembali kepada kelompoknya seringkali tanpa menyadari telah membawa 

gagasan atau kebiasaan kelompok lain. Dalam keadaan demikian maka akan mudah 

muncul konflik. Perilaku konflik mudah terjadi bila satu piaak berselisih paham atsu 

pendapat dengan pihak lain, maka masing-masing individu akan kaku dan tidak mau 

menerima langkah-langkah kearah posisi yang mana persetujuan dapat 

memungkinkan. 

b. Komunikasi yang lemah 
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Hal ini terjadi karena keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang 

salah. Dua kelompok akan bergerak ke arah berlawanan berdasarkan permasalahan 

yang sama. 

c. Perasaan iri hati 

Hal ini disebabkan karena adanya perlakuan dan sikap yang tidak adil dari 

pimpinan kepada bawahan, baik secara individual maupun secara kelompok. 

5. Metode Menangani Konflik 

Kegiatan dalam memecahkan masalah atau kesulitan adalah sesuatu hal yang 

sangat penting dalam menjalankan aktivitas yang ingin dicapainya agar dapat 

menghasilkan sesuatu yang mampu memuaskan dirinya. Begitu pula dengan 

perusahaan atau organisasi pada umumnya menginginkan suatu cara untuk dapat 

mengatasi konflik yang terjadi alam organisasi atau perusahaan yang 

bersangkutan. 

Menurut Mochyi (1999:154) ada beberapa metode mengelola konflik agar 

manajemen organisasi atau perusahaan berlangsung secara dinamis, yaitu dalam 

metode merangsang, mengurangi dan menyelesaikan konflik. 

a. Merangsang konflik 

1) Mengundang pihak ketiga untuk menggugah konflik 

2) Menyimpang dari peraturan kebiasaan yang berlaku, misalnya dengan tidak 

mengikut sertakan individu atau kelompok yang biasanya mengambil 

keputusan. 

3) Manajemen menata kembali struktur organisasi 
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4) Meningkatkan kadar persaingan 

5) Memilih dan menetapkan kembali manajer yang cocok. 

 

 

b. Mengurangi konflik 

Pengurangan konflik dilakukan untuk konflik pada tingkat yang lebih 

tinggi, yaitu pada tingkat yang merugikan. Untuk mengurangi konflik dapat 

dilakukan: 

1) Saling memberikan yang positif antara kelompok kerja yang satu dengan yang 

lainnya 

2) Sering mengadakan kontak sosial 

3) Mempersatuka kelompok konflik dengan menciptakan dan meyakinkan mereka 

akan adanya musuh bersama 

c. Menyelesaikan konflik dilakuka dengan: 

1) Metode dominasi yaitu meredakan konflik dengan cara memaksa supaya semua 

phak menghentikan konflik 

2) Metode kompromi yaitu dengan mengadakan pendekatan yang dilakukan pihak 

ketiga (pemimpin) terhadap kelompok atau pihak yang berkonflik. 

3) Metode penyelesaian integrated yaitu metode yang berupaya untuk mencari dan 

menemukan penyelesaian yang menyeluruh. 

6. Pengertian Kinerja  
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Menurut Mangkunegara (2002:67) istilah kinerja berasal dari kata job 

performance atau actual performance (prestasi keraj atau prestasi yang 

sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Pengertian kinerja yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya. 

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa prestasi kerja merupakan 

hasil kerja yang dicapai, baik itu kualitas maupun kuantitas, oleh seseorang dalam 

melaksanakan pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi. 

Indicator kinerja karyawan: 

1. Kualitas layanan 

Kualitas layanan adalah ketelitian dan terampil dalam melaksanakan 

tugas yang diberikan 

2. Kuantitas layanan 

Kuantitas layanan adalah seberapa cepat bisa menyelesaikan pekerjaan 

yang telah dibebankan. 

3. Tanggung jawab 

Tanggung jawab adalah tanggung jawab adalah kecermatan dan 

inisiatif dalam bekerja dapat dipertanggungjawabkan. 

7.  Penilaian kinerja 

Penilaian kinerja adalah cara mengukur konstribusi individu 

(karyawan) kepada organisasi tempat mereka bekerja. Menurut Cascio (1992 : 

267) “penilaian kinerja adalah sebuah gambaran atau deskripsi yang sistematis 
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tentang kekuatan dan kelemahan yang terkait dari seseorang atau suatu 

kelompok”. Menurut Bambang Wahyudi (2002:101) “penilaian kinerja adalah 

suatu evaluasi yang dilakukan secara periodik dan sistematis tentang prestasi kerja 

/ jabatan seorang tenaga kerja, termasuk potensi pengembangannya”. Menurut 

Henry Simamora (338 : 2004) “penilaian kinerja adalah proses yang dipakai oleh 

organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja individu karyawan”. 

Tujuan Penilaian Kinerja Menurut Syafarudin Alwi ( 2001 : 187 ) 

secara teoritis tujuan penilaian dikategorikan sebagai suatu yang bersifat 

evaluation dan development yang bersifat efaluation harus menyelesaikan : 1. 

Hasil penilaian digunakan sebagai dasar pemberian kompensasi,  2. Hasil penilaian 

digunakan sebagai staffing decision, 3. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar 

meengevaluasi sistem seleksi. Sedangkan yang bersifat development penilai harus 

menyelesaikan: 1. Prestasi riil yang dicapai individu, 2. Kelemahan- kelemahan 

individu yang menghambat kinerja, 3. Prestasi- pestasi yang dikembangkan. 

 Manfaat Penilaian Kinerja Kontribusi hasil-hasil penilaian merupakan 

suatu yang sangat bermanfaat bagi perencanaan kebijakan organisasi adapun 

secara terperinci penilaian kinerja bagi organisasi adalah :  1. Penyesuaian-

penyesuaian kompensasi, 2. Perbaikan kinerja, 3. Kebutuhan latihan dan 

pengembangan, 4. Pengambilan keputusan dalam hal penempatan promosi, mutasi, 

pemecatan, pemberhentian dan perencanaan tenaga kerja, 5. Untuk kepentingan 

penelitian pegawai, 6. Membantu diaknosis terhadap kesalahan desain pegawai. 

8. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 
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Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja, menurut Mangkunegara 

(2000:67) adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation). 

1. Faktor kemampuan 

Secara psikologis kemampuan (ability) pegawai terdiri dari kemampuan 

potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge + skill ). Artinya pegawai 

yang memiliki IQ diatas rata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan yang 

memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-

hari maka ia akan lebih mudah untuk mencapai kinerja yang diharapkan. 

2. Motivasi 

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam menghadapi 

situasi (situation) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri 

pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja) 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan 

dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal seorang karyawan. 

Faktor eksternal tersebut  sangat erat kaitannya dengan situasi atau kondisi kerja 

pada suatu perusahaan atau organisasi sedangkan faktor internal salah satunya 

mengenai konflik. 

9. Pengaruh Konflik Terhadap Kinerja 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas tidak dapat dipungkiri 

bahwa konflik berhubungan dengan kinerja karyawan. Kondisi kerja juga dapat 

mempengaruhi perkembangan dan kepribadian seorang karyawan karena rutinitas 
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yang timbul seringkali menimbulkan kebosanan dan ketegangan kerja bagi 

karyawan. 

Menurut Gibson (1996:439), untuk setiap organisasi tingkat optimal 

konflik yang terjadi dapat dianggap sangat berguna membantu menghasilkan 

kinerja yang positif. Disatu pihak ketika tingkat konflik terlalu rendah kinerjanya 

bisa buruk. Kondisi kerja itu sendiri mempunyai definisi segenap keadaan 

pekerjaan yang berhubungan dengan keadaan lingkungan tempat untuk bekerja, 

dimana menghendaki tempat yang cukup penerangan, hawa yang segar, bebas dari 

suara gemuruh, jam kerja yang cukup, serta tempat yang nyaman. Selain kondisi 

kerja yang bersifat fisik, kondisi non fisik juga mempengeruhi kinerja karyawan, 

seperti misalnya adanya persaingan kompetisi, maupun perselisihan. 

Jika kelompok atau bagian organisasi terlibat dalam konflik, suasana 

diantara kelompok-kelompok dapat mempengaruhi produktivitas secara 

menyeluruh. Dari penjelasan diatas diterangkan bahwa konflik antar kelompok 

ataupun konflik antar individu dapat mempengaruhi produktivitas kerja (terdapat 

kecenderungan efek negatif). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa: 

a. Tingkat kinerja sangat menentukan tingkat hasil karya seorang karyawan 

b. Suasana kerja seorang karyawan dapat mempengaruhi produktivitas organisasi 

secara menyeluruh 

c. Konflik merupakan salah satu instrument dalam kondisi kerja (suasana kerja) 

dimana ia dapat meningkatkan atau menurunkan hasilkarya karyawan. 
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d. Konflik mempunyai pengaruh terhadap semangat kerja karyawan. 
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Gambar 2.1 

Kurva Konflik dan Kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Winardi (1994:67) Konflik 

Terdapat adanya sesuatu tingkat fungsional konflik tinggi, dimana 

kinerja akan meningkat dan hasil pekerjaan menjadi maksimal. Apabila tingkat 

konflik terlampau rendah, justru tidak baik, karena akan menurunkan tingkat 

kinerja dan mematikan kreativitas sehingga organisasi atau perusahaan yang 

bersangkutan berubah terlampau lamban untuk menghadapi tuntutan baru yang 

dihadapinya. Apabila tingkat konflik terlampau tinggi, juga tidak sehat karena 

akan menyebabkan kekacauan yang membahayakan kemungkinan-kemungkinan 

bagi organisasi tersebut untuk bertahan. 

10. Kerangka Pikir 

Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

disusun suatu kerangka pikir yang menggambarkan pengaruh konfik terhadap 

kinerja karyawan. Bagannya adalah sebagai berikut: 

K
in
er
ja
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Gambar 2.2 

Kerangka Pikir Pengaruh Konflik Terhadap Kinerja Karyawan 

 

 

 

 

 

 

Kerangka pikir yang melandasi penelitian ini adalah bahwa kinerja 

pegawai merupakan sesuatu yang dianggap sangat penting bagi organisasi. Dengan 

kinerja pegawai yang tinggi diharapkan tercapai tujuan pribadi pegawai maupun 

tujuan organisasi. Menurut Mangkunegara (2002:67) kinerja adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Kinerja karyawan akan dapat dicapai apabila situasi atau kondisi intern 

perusahaan dapat dikendalikan khususnya dalam hal mengelola konflik, karena 

konflik dapat berdampak positif dan negatif terhadapa kinerja organisasi (Gibson, 

Ivancevich dan Donnely, 1996;493). 

 

 

Konflik: 

Konflik antar individu (X1): 
o Pertentangan atar individu 

o Komunikasi yang lemah 

antar individu 

Konfilk antar kelompok (X2): 

o Pertntangan antar 

kelompok 

o Komunikasi yang lemah 

antar kelompok 

 

Kinerja : 

 Kualitas hasil kerja 

 Kuantitas hasil 

kerja 

 Ketepatan waktu 
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Tabel 2.1 

Kisi-kisi Instrumen 

Variabel Indikator Item 

Konflik antar individu  Pertentangan antar individu 

 

 Komunikasi yang lemah 

antar individu 

 Dalam bekerja sering 

menemui rekan sekerja 

berusaha saling 

menjatuhkan 

 Mengalami kesulitan 

dalam hal berkomunikasi 

dengan rekan sekerja 

Konflik antar 

kelompok 

Pertentangan antar kelompok 

 

Komunikasi yang lemah antar 

kelompok 

 Sering terjadi 

pertentangan pendapat 

antar kelompok kerja 

 Komunikasi antar 

kelompok tidak lancar 

 

Kinerja 

 

 Kualitas hasil kerja 

 

 Kuantitas hasil kerja 

 

 

 

 Tanggung jawab 

 Keteelitian dan kerapian 

pekerjaan 

 

 Jumlah pekerjaan yang 

diselesaikan tepat waktu 

atau sesuai dengan batas 

waktu. 

 

 Kecermatan dan inisiatif 

dalam bekerja 

 

 

 

 

11. Hipotesis 
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Bertitik tolak pada permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis dapat 

menarik kesimpulan yang sifatnya merupakan jawaban sementara. Dalam penelitian 

ini penulis mengajukan hipotesis bahwa: 

1. Diduga ada pengaruh yang signifikan antara konflik antar individu dan konflik 

antar kelompok kerja karyawan pada Matahari Department Store Malang Town 

Square 

2. Diduga konflik antar individu berpengaruh dominan daripada konflik antar 

kelompok karyawan pada Matahari Department Store Malang Town Square. 


