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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Penelitian 

Setiap organisasi yang didirikan mempunyai maksud dan tujuan 

tertentu yang ingin dicapai. Begitu juga dengan organisasi bisnis/jasa, dimana 

tujuan utamanya adalah untuk memperoleh laba. Salah satu cara untuk 

peningkatan laba dapat diperoleh dengan cara memaksimalkan sumber daya 

yang dimilikinya. Sumber Daya Manusia merupakan aset yang paling 

berharga dalam perusahaan, karena manusia merupakan faktor penggerak 

utama dalam perusahaan. Di dalam perusahaan atau organisasi manusia 

berperan aktif dalam menetapkan rencana, sistem, proses dan tujuannya yang 

ingin dicapai. 

Manusia sebagai salah satu sumber daya yang penting dalam 

organisasi sudah semestinya memerlukan pengelolaan yang baik dan 

terencana. Karena manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang 

memiliki akal, perasaan, keinginan, kemauan, ketrampilan, pengetahuan, daya, 

karya, rasio, rasa dan karsa dimana semua potensi sumber daya manusia 

tersebut sangat berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam pencapian 

tujuannya. Sumber daya manusia memicu percikan kreatif disetiap organisasi 

atau perusahaan sehingga upaya untuk memberikan jaminan bahwa aktivitas 

para karyawan benar-benar dapat memberikan dukungan dalam upaya 

pencapaian tujuan perusahaan. Salah satu upaya perusahaan yaitu dengan 

melakukan pengendalian atas konflik yang terjadi di perusahaan. 
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Konflik yang terjadi di perusahaan merupakan suatu kondisi dimana 

terdapat ketidaksesuaian pendapat antara karyawan satu dengan karyawan 

yang lain sehingga terjadi permasalahan dan kurang harmonisnya hubungan 

kerja antar karyawan diperusahaan. Konflik yang terjadi selain antar karyawan 

juga terjadi dengan pihak manajemen, dimana ketidaksesuaian harapan dengan 

kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen menjadikan konflik menjadi 

hambatan dalam proses penyelesaian pekerjaan diperusahaan. Kondisi tersebut 

menjadikan pemicu terjadinya konflik pada perusahaan. 

Pada dasarnya 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 yang terjadi, 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. 

Pengaruh konflik terhadap pencapaian kinerja karyawan bisa positif 

ataupun negatif. Jika konflik dalam organisasi relatif rendah maka adanya 

kecenderungan pencapaian yang rendah, karena persaingan maupun tantangan 

untuk meningkatkan hasil kerja karyawan rendah, namun hal ini tidak berlaku 
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pada setiap organisasi bahkan ada organisasi tanpa suatu konflik akan terjadi 

peningkatan pencapaian hasil kerja karena kesadaran para karyawanya. 

Seiring dengan perkembangan ilmu manajemen pada perusahaan, 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 meningkatkan 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 pencapaian produktivitas kerja 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 

upaya peningkatan hasil produksi 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 produktivitas kerja yang dapat dicapai oleh perusahaan. 

Para karyawan pada dasarnya merupakan kemampuan dalam bekerja 

di perusahaan, dimana kemampuan dalam pencapaian hasil kerja tersebut 

dapat diketahui atau diukur dari kualitas produk yang dihasilkan, kuantitas 

atau jumlah produk yang dihasilkan dan ketepatan waktu penyelesaian suatu 
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pekerjaan. Kenyataan tersebut menjadikan tingkat pencapaian hasil kerja 

seorang karyawan sangat dipengaruhi oleh kemampuan masing-masing 

individu dalam beraktivitas di perusahaan. Pada sisi yang lain peningkatan 

produktivitas kerja merupakan hasil dari perencanaan yang tepat dari 

investasi, penggunaan teknologi, teknik yang lebih baik dan dari efisiensi yang 

tinggi dari perusahaan.  

Usaha perusahaan dalam rangka peningkatan pencapai hasil kerja 

karyawan secara langsung juga memberikan dampak atas aktivitas yang akan 

dilakukan oleh karyawan di perusahaan. Dengan demikian peningkatan 

produktivitas kerja karyawan pada suatu perusahaan sangat tergantung pada 

kesadaran dan kemampuan dari tiap-tiap karyawan juga dipengaruhi adanya 

usaha dari perusahaan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Salah 

satu bentuk usaha dari perusahaan yang dapat dilakukan dalam rangka 

peningkatan pencapaian hasil kerja para karyawan yaitu dengan melakukan 

pengelolaan atas konflik yang terjadi di perusahaan. Berdasarkan uraian di 

atas maka dapat diketahui bahwa terdapat keterkaitan antara konflik yang 

terjadi di perusahaan dengan upaya untuk memaksimalkan produktivitas kerja 

para karyawan. 

Pabrik Gula Kebon Agung Malang merupakan salah satu pabrik gula 

di Jawa Timur yang dalam aktivitas produksi menghasilkan salah satu 

kebutuhan pokok bagi masyarakat, kondisi tersebut menjadikan keberadaan 

Pabrik Gula Kebon Agung Malang menjadi penting dalam pemenuhan 

kebutuhan masyarakat. Kenyataan tersebut menjadikan peran dari karyawan 

sangat menentukan atas keberhasilan usaha yang dilakukan. Apabila dikaitkan 
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dengan permasalah konflik kerja yang terjadi diperusahaan menunjukkan 

bahwa konflik yang terjadi akibat adanya persaingan antar karyawan dalam 

bekerja. Persaingan tersebut menjadikan para karyawan terdorong untuk 

bekerja secara maksimal sehingga upaya perusahaan untuk memaksimalkan 

potensi yang dimiliki para karyawan dapat terwujud. Bentuk-bentuk 

persaingan tersebut ditunjukkan dengan adanya karyawan yang selalu mencari 

muka didepan pimpinan dengan harapan dapat tetap bekerja diperusahaan. 

Kondisi tersebut menjadikan para karyawan bersikap saling menjatuhkan dan 

selalu berupaya untuk mempertahankan posisinya di perusahaan. Adanya 

persaingan antar individu para karyawan diperusahaan dapat menunjukkan 

kondisi yang kurang harmonis terkait dengan hubungan atau sosialiasi dengan 

karyawan yang lain. 

Konflik antar individu yang terjadi karena adanya perbedaan sikap dan 

cara pandang dalam proses penyelesaian pekerjaan. Perbedaan tersebut 

dikarenakan adanya perbedaan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masing-

masing karyawan sehingga proses penyelesaian pekerjaan juga mengalami 

permasalahan. Konflik individu terjadi karena adanya perbedaan atau 

kesenjangan antara gaji karyawan, dimana selama ini salah satu unsur 

pemberian gaji yaitu mengenai lama bekerja seorang karyawan. Namun 

demikian dalam aktivitasnya terdapat karyawan yang kurang memahami atas 

kondisi tersebut sehingga terdapat karyawan yang merasakan memiliki beban 

kerja yang sama namun demikian memiliki gaji yang berbeda, sehingga hal 

tersebut dapat memicu terjadi konflik individu di perusahaan.  Kondisi 

tersebut menjadikan bukti nyata bahwa kurangnya pemahaman para karyawan 
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atas penetapan peraturan di perusahaan menjadi salah satu pemicu terjadi 

konflik antar individu diperusahaan. 

Konflik individu juga sering terjadi karena kurang terjalinnya 

hubungan baik antar karyawan sehingga permasalahan tersebut berdampak 

pada proses penyelesaian pekerjaan para karyawan diperusahaan. Selain itu 

konflik antar individu terjadi karena adanya perbedaan tingkat pendidikan 

yang dimiliki para karyawan sehingga terjadi perbedaan dalam cara pandang 

dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam proses penyelesaian 

pekerjaan. 

Konflik antar kelompok terjadi karena adanya persaingan antar 

kelompok di perusahaan. Persaingan tersebut terjadi karena adanya perbedaan 

tujuan dari masing-masing kelompok, dimana setiap dibebankan suatu target 

yang harus dipenuhi dari perusahaan. Kondisi tersebut menjadikan aktivitas 

operasional pabrik akan terganggu dengan terjadinya konflik antar kelompok 

tersebut. Konflik antar kelompok yang terjadi lebih dikarenakan beban tugas 

atau tanggungjawab masing-masing kelompok yang harus dipenuhi sehinga 

terjadinya permasalahan pada suatu kelompok akan memberikan dampak yang 

kurang baik dalam menjaga kelancaran proses produksi yang dilakukan. 

Namun demikain apabila dikaitkan dengan pencapaian kinerja para 

karyawan dalam bekerja menunjukkan bahwa selama periode empat tahun 

terakhir menunjukkan adanya peningkatan mulai tahun pertama sampai 

dengan tahun ke tiga, sedangkan pada tahun ke tiga dan ke empat jumlah 

produksi tidak ada mengalami peningkatan atau konstan. Adanya peningkatan 
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jumlah produksi gula dapat mengindikasikan adanya peningkatan kinerja para 

karyawan dalam memenuhi ketentuan atau target yang telah ditetapkan. 

Peningkatan kinerja para karyawan yang dicapai merupakan upaya nyata 

perusahaan dalam rangka memberikan dukungan segala bentuk aktivitas yang 

dilakukan para karyawan diperusahaan. Adapun secara lengkap hasil atau 

jumlah produksi Pabrik Gula Kebon Agung Malang pada tahun 2008 - 2011 

dapat disajikan pada tabel 1.1 

Tabel 1.1 

Jumlah Produksi 

Pada Pabrik Gula Kebon Agung MalangTahun 2008 - 2011 

Tahun Target 
Produksi 

Realisasi  
Produksi 

Selisih 
Jumlah % 

2008 80000 75600 4400 5,5% 
2009 90700 83700 7000 7,71% 
2010 100800 91800 9000 8,91% 
2011 110800 91800 19000 17,14% 

      Sumber: Pabrik Gula Kebon Agung Malang 
 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2008 sampai 

2011 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah produksi dengan 

mengikuti jumlah lahan yang digunakan untuk proses produksi namun 

demikian selama periode empat tahun menunjukkan belum mampu mencapai 

target yang telah dicapai. Namun demikian pada tahun 2010 sampai 2011 

menunjukkan tidak adanya peningkatan jumlah produksi gula sehingga 

mengakibatkan perkembangan yang cenderung konstan dengan selisih 

mencapai 17,14%. Dalam uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan mengambil judul:  
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“PENGARUH KONFLIK TERHADAP KINERJA KARYAWAN 

BAGIAN PRODUKSI PADA PABRIK GULA KEBON AGUNG 

MALANG”. 

B.  Perumusan Masalah 

1. Bagaimana konflik antar individu dan antar kelompok yang terjadi pada 

Pabrik Gula Kebon Agung Malang? 

2. Bagaimana kinerja karyawan pada Pabrik Gula Kebon Agung Malang? 

3. Apakah konflik antar individu dan konflik antar kelaompok mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja  karyawan pada Pabrik Gula 

Kebon Agung Malang? 

4. Diantara variabel konflik manakah yang mempunyai pengaruh dominan 

terhadap kinerja karyawan pada Pabrik Gula Kebon Agung Malang? 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini hanya terbatas pada permasalahan konflik terkait 

dengan konflik individu dan konflik antar kelompok menurut Winardi (1992) 

dan kinerja karyawan menurut Mangkunegara (2000) khususnya karyawan 

bagian produksi sebanyak 75 karyawan. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan konflik antar individu dan antar kelompok yang 

terjadi pada Pabrik Gula Kebon Agung Malang. 

b. Untuk mendeskripsikan kinerja karyawan pada Pabrik Gula Kebon 

Agung Malang. 
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c. Untuk menganalisis pengaruh yang signifikan antara konflik terhadap 

kinerja karyawan pada Pabrik Gula Kebon Agung Malang. 

d. Untuk menganalisis variabel konflik yang mempunyai pengaruh 

dominan terhadap kinerja karyawan pada Pabrik Gula Kebon Agung 

Malang. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi perusahaan  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi organisasi dalam upaya peningkatan kinerja karyawan 

melalui penerapan manajemen konflik. 

b. Bagi  Pihak lain  

Dapat dijadikan perbandingan serta sebagai bahan acuan atau referensi 

untuk penelitian lebih lanjut. 

 

  

 


