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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang Penelitian 

Perusahaan pada dasarnya mempunyai ketergantungan pada aspek 

sumber daya manusia yang dimiliki. Sumber daya manusia memiliki faktor 

kendali yang dapat menentukan kelangsungan perusahaan. Dapat dikatakan 

demikian karena faktor sumber daya manusia dalam hal kualitasnya akan 

menentukan kualitas perusahaan tersebut yang nantinya berpengaruh terhadap 

kelangsungan hidup perusahaan. Dukungan atas upaya perusahaan untuk 

meningkatkan jaminan kemampuan para karyawan untuk untuk meningkatkan 

kinerja para karyawan. Pencapaian kinerja merupakan suatu proses yang 

direnacanakan sehingga pencapaian kinerja para karyawan menunjukkan 

jaminan bahwa upaya pencapaian tujuan perusahaan dapat tercapai secara 

maksimal. 

Salah satu cara didalam pengelolaan sumber daya manusia ini adalah 

melalui manajemen konflik. Berkumpulnya suatu individu-individu didalam 

suatu kelompok dengan latar belakang, status, tujuan, persepsi yang berbeda 

untuk bekerjasama pasti akan menimbulkan konflik besar maupun kecil 

sehingga bisa dikatakan sudah menjadi bagian dari aktivitas organisasi.  

Keberadaan konflik ini bisa merusak maupun membantu perusahaan 

didalam pencapaian tujuan. Konflik yang tidak teratur akan bersifat merusak 

demikian juga sebaliknya jika pihak manajemen mampu mengelola konflik 
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yang terjadi dengan baik, maka prestasi karyawan akan meningkatkan kinerja 

dan tujuan perusahaan pun dicapai. Kenyataan tersebut menjadikan konflik 

sebagai sarana dalam pencapaian kinerja karyawan. Terdapat tiga bentuk 

dalam manajemen konflik yaitu meliputi stimulasi atau merangsang konflik 

dalam satuan-satuan organisasi dimana pelaksanaan kegiatan lambat karena 

tingkat konflik rendah. Yang kedua yaitu adanya pengurangan atau penekanan 

konflik hal tersebut dikarenakan konflik yang terjadi terlalu tinggi atau dapat 

menurunkan kinerja karyawan dan yang terakhir yaitu dengan melakukan 

penyelesaian konflik. 

Pada dasarnya jenis konflik terbagi menjadi dua yaitu konflik antar 

individu dan konflik antar kelompok (Winardi, 2002:154). Konflik antar 

individu disebabkan adanya perbedaan sifat, sikap dan latar belakang 

seseorang yang nantinya menyebabkan perselisihan dan persaingan. 

Selanjutnya konflik antar kelompok disebabkan adanya perbedaan tujuan, 

skala prioritas, yang nantinya akan menyebabkan perselisihan dan persaingan 

diantara kelompok atau departemen. Kedua konflik apabila dikendalikan 

dengan baik oleh pihak manajemen maka dapat mendukung usaha perusahaan 

dalam pencapaian perusahaan, namun demikian apabila tidak dilakukan 

pengelolaan atas konflik yang terjadi maka dengan sendirinya akan 

menghambat usaha pencapaian tujuan perusahaan tersebut. 

Konflik antar individu dapat terjadi pada suatu perusahaan karena 

adanya perbedaan sikap pribadi seorang karyawan, adanya usaha karyawan 

untuk terlibat dalam pekerjaan rekan kerja lain serta adanya sikap tidak puas 
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seorang karyawan atas pekerjaan rekan kerja. Sedangkan konflik antar 

kelompok terjadi karena adanya perbedaan skala prioritas setiap kelompok, 

adanya ketidaksesuaian antara peran dan status dalam suatu kelompok kerja 

serta konflik tersebut terjadi karena adanya kesalahan komunikasi yang terjadi 

antar kelompok. 

Pengaruh konflik terhadap kinerja karyawan bisa positif ataupun negatif. 

Jika konflik dalam organisasi relatif rendah maka kinerja (prestasi) juga 

kecenderungan rendah, karena persaingan maupun tantangan untuk 

meningkatkan kinerja rendah, namun hal ini tidak berlaku pada setiap 

organisasi bahkan ada organisasi tanpa suatu konflik punya kinerja (prestasi) 

yang tinggi karena kesadaran anggotanya. Seiring dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan dunia manajemen. Konflik tidak lagi dipandang sebagai 

suatu hal yang ditakuti, atau sesuatu hal yang perlu dihindari, sebaiknya 

sekarang konflik dipandang sebagai hal yang bisa membantu dan juga 

memperbesar kinerja organisasi. Kondisi tersebut merupakan tugas seorang 

manajer untuk mengelola tingkat konflik dan menyelesaikan agar hasil 

organisasi dapat secara optimal dilakukan oleh karyawan.  

Pada kenyataan konflik yang terlalu tinggi di perusahaan akan 

menyebabkan terjadinya penurunan atas kinerja yang dicapai oleh elemen-

elemen yang terdapat diperusahaan, namun demikian apabila perusahaan 

mampu mengelola atas konflik yang terjadi maka dengan sendirinya akan 

memacu para karyawan untuk bekerja secara maksimal di perusahaan. Apabila 

kondisi tersebut dapat terpenuhi maka dengan sendirinya kinerja karyawan 
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dapat sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Dengan demikian 

secara umum dapat diketahui terdapat kaitan yang erat antara konflik yang 

terjadi baik konflik individu atau konflik antar kelompok dengan kinerja yang 

dapat dicapai oleh perusahaan. 

Koperasi Unit Desa Sumber Rejo Pasuruan merupakan salah satu 

koperasi yang memiliki beberapa unit usaha yaitu meliputi simpan pinjam, 

distributor pupuk yang bekerja sama dengan PT. Petrokimia Gresik, saprodi 

dan melakukan pembudiyaan ikan lele. Namun demikian usaha yang terbesar 

yaitu mengenai usaha simpan pinjam, dimana dalam perkembangannya unit 

ini menunjukkan adanya permasalahan, dimana para karyawan tidak mampu 

mencapai  target jumlah nasabah yang telah ditetapkan oleh manajemen 

Koperasi Unit Desa Sumber Rejo Pasuruan. Adapun untuk membuktikan 

kondisi tersebut maka diajukan data mengenai target dan realisasi jumlah 

nasabah mulai tahun 2005 sampai 2011, yang secara lengkap disajikan pada 

tabel 1. 

 

Tabel 1.1 
Target dan Realisasi Jumlah Nasabah 

Tahun Target Realisasi Penyimpangan 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

10.000 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000 
9.000 
9.000 

9.271 
9.435 
9.245 
9.211 
9.001 
8.900 
8.878 

7,29% 
5,65% 
7,55% 
7,89% 
9,99% 
1,11% 
1,36% 

  Sumber: Koperasi Unit Desa Sumber Rejo Pasuruan 
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Berdasarkan data mengenai target dan realisasi jumlah nasabah 

menunjukan adanya penurunan atas pencapaian target jumlah nasabah yang 

ditetapkan. Jumlah nasabah dapat digunakan sebagai dasar penentuan kinerja 

para karyawan, hal tersebut dengan pertimbangan bahwa tolak ukur dari 

pencapaian kinerja koperasi yaitu terkait secara langsung dengan pencapaian 

jumlah nasabah. Atas dasar pertimbangan tersebut maka data jumlah nasabah 

merupakan ukuran dalam pencapaian kinerja para karyawan dalam bekerja di 

koperasi. Ketidakmampuan para karyawan tersebut diindikasikan karena 

terjadinya konflik pada koperasi. Hasil survey awal menunjukkan bahwa 

konflik yang terjadi di koperasi yaitu selama ini terjadi persaingan antar 

kelompok untuk mendapatkan nasabah sehingga menyebabkan terjadi 

perselisihan.  

Selain itu pemicu terjadinya konflik yaitu para karyawan bagian simpan 

sering mencari nasabah diluar wilayah kerjanya sehingga terdapat karyawan 

lain yang merasa dirugikan. Kenyataan tersebut juga melanggar ketentuan yang 

ditetapkan oleh perusahaan dimana setiap kelompok atau bagian kerja memiliki 

wilayah kerja sendiri-sendiri. Kondisi tersebut juga didukung dari hasil 

wawancara yang dilakukan kepada seorang karyawan bagian simpan pinjam 

dimana kesimpulan dari hasil wawancara tersebut yaitu sering terjadi 

permasalahan antar karyawan yang terdapat dibagian simpan pinjam terutama 

dalam proses untuk mendapatkan nasabah yaitu terjadi saling serobot wailayah 

kerja sehingga akan merugikan karyawan yang lain. Namun demikian konflik 

yang terjadi di Koperasi Unit Desa Sumber Rejo Pasuruan masuk dalam 
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kategori optimal, dimana konflik yang terjadi mampu meningkatkan 

pencapaian kinerja karyawan, dimana realisasi jumlah nasabah menunjukkan 

adanya peningkatan. 

Konflik antar departemen terjadi pada Koperasi Unit Desa Sumber Rejo 

Pasuruan karena perbedaan kepentingan atas target kerja yang akan dicapai, 

dimana selama unit distributor pupuk memiliki kemampuan yang lebih baik 

dalam pemenuhan target yang ditetapkan dibandingkan oleh departemen 

saprodi. Selain itu penyebab terjadinya konflik yaitu adanya perangkapan 

jabatan terjadi di bagian distributor pupuk sehingga menyebabkan adanya sikap 

kurang fair pimpinan terhadap pencapaian kinerja yang selama ini dicapai. 

Sikap karyawan tersebut menjadikan antar karyawan diperusahaan sering 

mengalami terjadinya permasalahan sehigga konflik dapat terjadi dikarenakan 

sikap dari pimpinan tersebut. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa konflik yang terjadi pada 

karyawan menunjukkan kemampuan karyawan dalam bekerja diperusahaan 

serta kemampuan para karyawan untuk mengendalikan setiap permasalahan 

yang terjadi di koperasi. Kondisi tersebut tercermin dari terjadinya konflik 

antar individu dan antar kelompok kerja karyawan dalam menjalankan aktivitas 

atau tugas dari masing-masing karyawan. Berdasarkan uraian di atas, maka dari 

itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh 

Konflik Terhadap Kinerja Para Karyawan Pada Koperasi Unit Desa 

Sumber Rejo Pasuruan”. 
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B.  Perumusan Masalah 

1. Bagaimana kinerja karyawan pada Koperasi Unit Desa Sumber Rejo 

Pasuruan? 

2. Bagaimana konflik yang terdiri dari konflik antar individu dan konflik 

antar kelompok pada Koperasi Unit Desa Sumber Rejo Pasuruan? 

3. Apakah konflik yang terdiri dari konflik antar individu dan konflik antar 

kelompok mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja  

karyawan pada Koperasi Unit Desa Sumber Rejo Pasuruan? 

4. Diantara variabel konflik yang terdiri dari konflik antar individu dan 

konflik antar kelompok manakah yang mempunyai pengaruh dominan 

terhadap kinerja karyawan pada Koperasi Unit Desa Sumber Rejo 

Pasuruan? 

C.  Batasan Masalah 

Pada penelitian ini topik penelitian yaitu mengenai jenis konflik yaitu konflik 

antar individu dan konflik antar kelompok pada tahap IV, pengukuraan kinerja 

karyawan dengan menggunakan obyek penelitian yaitu karyawan bagian  unit 

simpan pinjam. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 
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a. Untuk mendeskripsikan kinerja karyawan pada Koperasi Unit Desa 

Sumber Rejo Pasuruan. 

b. Untuk mendeskripsikan konflik yang terdiri dari konflik antar individu 

dan konflik antar kelompok pada Koperasi Unit Desa Sumber Rejo 

Pasuruan. 

c. Untuk menganalisis konflik yang terdiri dari konflik antar individu dan 

konflik antar kelompok mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja  karyawan pada Koperasi Unit Desa Sumber Rejo Pasuruan. 

d. Untuk mengetahui variabel konflik yang terdiri dari konflik antar 

individu dan konflik antar kelompok manakah yang mempunyai 

pengaruh dominan terhadap kinerja karyawan pada Koperasi Unit Desa 

Sumber Rejo Pasuruan. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Koperasi Unit Desa Sumber Rejo Pasuruan  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi pihak koperasi dalam upaya peningkatan kinerja 

karyawan melalui penerapan manajemen konflik. 

b. Bagi  Peneliti Selanjutnya 

Dapat dijadikan perbandingan serta sebagai bahan acuan atau referensi 

untuk penelitian lebih lanjut. 

 


