
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

Arifin (2010) dengan judul penelitian yaitu Pengaruh Konflik Terhadap 

Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Senapan Angin Benyamin Cobra Satria 

Pare Kediri. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa konflik antar individu dan 

antar kelompok berpengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan pada 

perusahaan senapan angin “Benyamin Cobra Satria” Pare Kediri. Hal tersebut 

dibuktikan dengan Fhitung lebih dari dari Ftabel (42,272 > 3,210). Konflik antar 

individu mempunyai pengaruh dominan terhadap kinerja karyawan pada 

perusahaan senapan angin “Benyamin Cobra Satria” Pare Kediri. Kesimpulan 

tersebut dibuktikan dengan nilai koefisien regresi untuk variabel konflik antar 

individu yaitu sebesar 0,646 lebih besar dari konflik antar kelompok yaitu 

sebesar 0,436. 

Hasil penelitian Rahmawati (2012) dengan judul penelitian yaitu 

Pengaruh Konflik Terhadap kinerja Karyawan Pada PT. Atri Distribusindo 

Divisi Nokia Malang. Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu analisis regresi linier berganda dengan mengunakan uji F dan uji t. Hasil 

analisis menunjukkan bahwa konflik mempunyai berpengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja  karyawan pada PT. Atri Distribusindo Divisi Nokia Malang 
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dan variabel konflik antar individu mempunyai pengaruh yang lebih kuat 

terhadap kinerja  karyawan pada PT. Atri Distribusindo Divisi Nokia Malang. 

Hasil penelitian Widyaningsih (2009) dengan judul: Pengaruh Konflik 

Terhadap Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Kecap Cemara Food Blitar. 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah menggunakan 

regresi linier berganda dengan menggunakan uji F dan uji t.  Berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: konflik yang terdiri dari konflik antar individu 

dengan konflik antar kelompok mempunyai pengaruh yang signifikan baik 

secara simultan maupun parsial terhadap kinerja karyawan pada Perusahaan 

Kecap Cemara Food Blitar. Hasil perbandingan koefisien regresi 

menunjukkan bahwa konflik antar individu mempuyai pengaruh dominan 

terhadap kinerja karyawan. 

Dari hasil penelitian terdahulu di atas maka dasar penelitian pemikiran 

terkait dengan konflik yang terjadi diperusahaan, dalam hal ini mengenai 

dampak konflik individu dan konflik kelompok dalam upaya untuk 

memaksimalkan hasil produksi di perusahaan. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Definisi Konflik 

Konflik merupakan hal yang sering terjadi diperusahaan, dimana konflik 

telah menjadi bagian dari aktivitas operasional di perusahaan. Menurut 

Robbins (1995:451) konflik adalah: “Perilaku anggota organisasi yang 

dicurahkan untuk beroposisi terhadap orang lain. Prosesnya dimulai jika satu 
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pihak merasa bahwa pihak lain telah menghalangi sesuatu yang akan ada 

kaitan dengan dirinya”. Sedangkan menurut Hafidhudin dan Tangjung 

(2003:178) “konflik akan timbul bila terjadi ketidakharmonisan anatara 

seseorang dalam suatu kelompok dan orang lain dari kelompok yang lain. 

Konflik tersebut dapat terjadi dalam lingkup rumah tangga, perusahaan, 

organisasi, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”.  

Adapun konflik menurut Mohyi (2002:149) adalah: “Sebagai suatu 

pertentangan  antagonisme mengenai suatu hal baik dalam diri individu, antara 

individu, kelompok maupun antar kelompok suatu organisasi”. Sedangkan 

menurut Martoyo (1998: 178) konflik biasanya timbul dalam suatu organisasi 

sebagai akibat adanya berbagai masalah dalam hal ini komunikasi, hubungan 

pribadi atau karena masalah struktur organisasi. 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa konflik tidak 

dapat dielakkan dari perusahaan atau organisasi. Konflik dapat muncul pada 

perusahaan karena adanya perbedaan kepentingan antar individu dalam 

perusahaan. 

2. Beberapa Pandangan Tentang Konflik 

Ada dua pandangan yang dianut oleh masyarakat didalam menyikapi 

keberadaan konflik. 

a. Pandangan Tradisional 

Ranupandojo dalam Martoyo (1998:179) berpendapat konflik 

merupakan hal yang tidak diinginkan dan berbahaya bagi suatu organisasi, 

dan menganggap jika terjadi konflik pasti terjadi sesuatu yang tidak beres 
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dalam organisasi. Ketidak beresan dalam organisasi harus segera 

diperbaiki, sehingga fungsi-fungsi dalam organisasi dapat terjalin dan 

terintegrasi kembali secara baik. 

Sedangkan menurut Robbins (2002:453) pandangan tradisional 

mengasumsikan semua konflik adalah jelek, karena mempunyai dampak 

yang negatif pada keefektifan organisasi. Pendekatan tradisional 

menyamakan konflik dengan istilah seperti kekerasan, kehancuran dan 

irasional. Untuk itu manajemen harus memastikan bahwa konflik tidak 

timbul dan jika hal itu terjadi agar bertindak dengan cepat untuk 

memecahkannya. 

b. Pandangan interaksi (interactionist) 

Menurut Martoyo (1998:179) dalam pandangan ini mengatakan 

bahwa konflik dalam organisasi merupakan hal yang tak dapat dihindarkan 

dan bahkan diperlukan, bagaimanapun organisasi dirancang dan bekerja. 

Pada pandangan ini konflik dalam organisasi tidak perlu merupakan hal 

yangharus ditekan atau dihilangkan sama sekali, melainkan harus dikelola. 

Artinya mencoba untuk meminimumkan aspek-aspek yang merugikan dan 

memaksimumkan aspek-aspek yang menguntungkan. 

c. Perspektif Islam 

Menurut Hafidhuddin dan Tanjung (2003:178) konflik akan timbul 

bila terjadi ketidakharmonisan antara seseorang dalam suatu kelompok 

dan orang lain dari kelompok yang lain. Konflik tersebut dapat terjadi 
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dalam lingkup rumah tangga, perusahaan, organisasi maupun dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Sedangkan Robbins (2002:453) berpendapat bahwa suatu perusahaan 

yang bebas dari konflik adalah perusahaan yang tidak tanggap pada 

kebutuhan akan perubahan. Konflik bisa menjadi fungsional jika dapat 

memprakarsai cara-cara baru dan lebih baik dalam melakukan sesuatu dan 

mengurangi rasa puas diri dalam perusahaan.  

Untuk lebih jelasnya perbedaan antara pandangan tradisional, 

pandangan interaksi (interactionist) dan perspektif Islam disajikan pada 

tabel 2.1 berikut: 

       Tabel 2.1 
 

        Perbedaan Pandangan Lama Dan Pandangan Baru  Mengenai Konflik 
 

No. Pandangan Lama 
(Tradisional) 

No. Pandangan Baru 
(Interactionist) 

1.  
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
5. 
 
 
 
 

Konflik dapat dihindarkan 
Konflik disebabkan oleh kesalahan 
manajemen dalam perancangan 
dan pengelolaan organisasi atau 
oleh pengacau. 
Konflik menggangu organisasi dan 
menghalangi pelaksanaan 
pekerjaan yang optimal. 
Tugas manajemen adalah 
menghilangkan konflik 
Pelaksanaan kegiatan organisasi 
yang optimal membutuhkan 
penghapusan konflik. 

1. 
2. 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 

5. 
 

Konflik tidak dapat dihindarkan 
Konflik timbul karena banyak 
sebab, termasuk struktur 
organisasi, perbedaan tujuan yang 
tidak dapat dihindarkan, 
perbedaan dalam persepsi dan 
nilai-nilai pribadi dan sebagainya. 
Konflik dapat membantu atau 
menghambat pelaksanaan kegiatan 
pelaksanaan organisasi dalam 
berbagai derajat. 
Tugas manajemen adalah 
mengelola tingkat konflik dan 
penyelesaiannya. 
Pelaksanaan kegiatan organisasi 
yang optimal membutuhkan 
tingkat konflik yang moderat. 

 Sumber: Robbins (2002:453)  

Berdasarkan tabel 2.1 dapat disimpulkan bahwa konflik dapat berperan 

positif (fungsional) tetapi dapat pula berperan salah (disfungsional). Ini berarti 
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bahwa konflik harus dapat dikelola sebaik-baiknya, karena potensial untuk 

dapat berkembang positif maupun negatif dalam pelaksaaan organisasi. 

3. Jenis Konflik 

Menurut Winardi (1992:158) konflik dapat dibagi menjadi dua yaitu 

meliputi: 

a. Konflik antar pribadi atau individu 

Konflik yang timbul antar individu yang biasanya disebabkan adanya 

perbedaan sifat, sikap dan latar belakang seseorang yang nantinya 

menyebabkan perselisihan dan persaingan. 

b. Konflik antar kelompok atau departement 

Konflik yang timbul antar kelompok, biasanya disebabkan adanya 

perbedaan tujuan, skala prioritas, yang nantinya akan menyebabkan 

perselisihan dan persaingan diantara kelompok atau departemen. 

     4.   Proses Konflik 

Proses konflik dapat dilihat sebagai terdiri atas lima tahap: oposisi 

atau ketidakcocokan potensial; kognisi dan personalisai; maksud; perilaku; 

dan hasil. 

     Tahap I        Tahap II              Tahap III Tahap IV                      Tahap V 

     Oposis        Kognisi dan     Maksud   Perilaku                         Hasil 
Ketidakcocokan      Personalisasi 

   Potensial 
 

 

 

 
 
 
Sumber: Robbins (2002:127) 
 

Kinerja 
kelompok 
menurun 

Kinerja 
kelompok 
meningkat Konflik terbuka 

Perilaku pihak 
Reaksi orang lain 

Maksud penalaran 
–konflik 
Bersaing  
Kerjasama  
Berkompromis 
Menghindari 
mengakomodasi 
 

Konflik yang 
dirasakan 

Konflik yang 
dipersepsikan Kondisi 

anteseden 
Komunikasi 
Struktur 
Variabel pribadi 
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      Adapun masing-masing bagian dapat diuraikan sebagai berikut: 

      Tahap I: Oposisi atau Ketidakcocokan Potensial 

Langkah pertama dalam proses konflik adalah adanya kondisi yang 

menciptakan kesempata munculnya konflik itu. 

Komunikasi. Salah satu mitos utama yang kebanyakan dari kita sandang 

adalah bahwa komunikasi yang buruk  merupakan alasan utama dari konflik-

konflik. Kemungkinan semacam itu bukanlah tidak masuk akal, bila masing-

masing dari kita diberi waktu untuk berkomunikasi. Tetapi, tentu saja, konflik 

yang buruk pastilah bukan sumber dari semua konflik, meskipun ada cukup 

banyak bukti yang memberi kesan bahwa masalah-masalah dalam proses 

komunikasi berperan dalam menghalangi kolaborasi dan kesalahfahaman. 

Suatu tinjauan riset mengemukakan bahwa kesulitan semantik, pertukaran 

informasi yang tidak cukup, dan bisingan dalam saluran komunikasi semuanya 

merupakan penghalang terhadap komunikasi dan anteseden yang potensial 

bagi konflik. Secara khusus, bukti menunjukkan bahwa kesulitan semantik 

timbul sebagai akibat perbedaan dalam pelatihan, persepsi selektif, dan 

informasi tidak memadai mengenai orang lain. Riset memperlihatkan lebih 

lanjut suat penemuan yang mengejutkan: potensial untuk konflik meningkat 

bila atau terlalu sedikit atau terlalu banyak trjadi komunikasi. Rupanya, suatu 

peningkatan komunikasi bersifat fungsioanal sampai suatu titik, setelah itu 

mungkin terjasi komunikasi berlebihan, dengan suatu kenaikan resultan dari 

potensial konflik itu. Jadi telalu banyak maupun terlalu sedikit informasi dapat 

meletakkan fundasi untuk konflik.  
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Struktur. Digunakan istilah struktur, dalam konteks ini, untuk mencakup 

variabel seperti ukuran, derajat spesialisasi dalam tugas yang diberikan kepada 

anggota kelompok, kejelasan jurisdiksi, kococokan anggota tujuan, gaya 

kepemimpinan, sistem imbalan, dan dan derajat ketergantungan antara 

kelomok-kelompok. Riset menunjukkan bahwa ukuran dan spesialisasi 

bertindak sebagai kekuatan untuk merangsan konflik. Makin besar kelompok 

an makin terspesialisai kegiatannya, makin besar kemungkinan terjadinya 

konflik. Masa kerja dan konflik telah ditemukan sebagai berbanding terbalik. 

Potensial konflik cenderung paling besar dimana anggota kelompok lebih 

muda dan di mana tingkat keluarnya karyawan tinggi. Makin besar 

kedwiaritian dalam mendefinisikan dengan cermat dimana letak tanggun 

jawab untuk tindakan, makin besar potensial munculnya konflik. Kedwiartian 

yurisdiksional semacam itu meningkatkan percekcokan antarkelompok untuk 

mendapatkan kendali sumber daya dan teritori. Kelompok-kelompok di dalam 

organisasi mempunyai tujuan yang beraneka. Keanekaan tujuan di antara 

kelompok-kelompok ini merupakan sumber utama konflik.  

Variabel Pribadi. Jadi kategori terakhir dari sumber-sumber konflik yang 

potensial adalah faktor-faktor pribadi. Seperti dinyatakan, faktor itu mencakup 

sistem nilai individual tiap orang dan karakteristik kepribadian yang 

menyebabkan isdiosinkrasi dan perbedaan individual. Bukti menandakan 

bahwa tipe kepribadain tertentu  mendorong ke konflik potensial. Paling 

penting, dan agaknya variabel yang paling terabaikan dalam telaah konflik 

sosial, adalah sistem nilai yang berbeda, perbedaan nilai merupakan 
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penjelasan yang terbaik dari isu-isu yang beraneka seperti prasangka, 

ketidaksepakatan mengenai sumbangan seseorang kepada kelompok dan 

imbalan yang layak diterianya, dan penilaian dari apakah buku tertentu ada 

baiknya. Dan beda sistem-sistem nilai merupakan sumber yang penting guna 

menciptakan potensial untuk konflik. 

Tahap II: Kognisi dan Personalisasi 

Jika kondisi-kondisi yang disebut dalam Tahap I mempengaruhi secara 

negatif sesuatu yang diperhatikan oleh satu pihak, maka potensial untuk 

oposisi atau ketidakcocokan menjadi teraktualkan dalam tahap kedua. Kondisi 

anteseeden hanya dapat mendorong ke konflik bila satu pihak atau lebih 

dipengaruhi oleh, dan sadar akan adanya, konflik itu. Seperti dicatat dalam 

definisi mengenai konflik, diperlukan persepsi. Oleh karena itu, satu pihak 

atau lebih harus sadar akan eksistensi kondisi anteseden. Tetapi, karena suatu 

konflik dipersepsikan tidaklah berarti itu dipribadikan (dipersonalkan). 

Hendaknya diingat dua pokok. Pertama, Tahap II penting karena disitulah isu-

isu konflik cenderung didefinisikan. Inilah tempat dalam proses dimana pihak-

pihak memutuskan mengenai apakah konflik itu. 

 Tahap III: Maksud 

Maksud (intensi) berada diantara persepsi serta emosi orang dan perilaku 

terang-terangan mereka. Maksud merupakan keputusan untuk bertindak dalam 

suatu cara tertentu. Banyak sekali konflik ditingkatkan semata-mata karena 

satu pihak menghubungkan maksud yang keliru pada pihak yang lain. 

Disamping itu, lazimnya ada banyak sekali kemelesetan antara maksud da 
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perilaku, sehingga perilaku tidak selalu mencerminkan dengan tepat maksud-

maksud seseorang. Dengan menggunakan dua dimensi kekooperatifan dan 

ketegasan dapat diidentifikasikan lima maksud penanganan konflik: bersaing, 

berkolaborasi, menghindar, mengakomodasi, dan berkompromi. Bersaing. 

Bila seseorang berusaha memenuhi kepentingannya sendiri, tidak peduli 

dampaknya terhadap pihak-pihak lain pada konflik itu, ia sedang bersaing. 

Berkolaborasi. Bila pihak-pihak dalam konflikmasing-masing berhasrat untuk 

memenuhi sepenuhnya kepentingan dari semua pihak, kita mempunyai 

kooperasidan pencarian hasil yang bermanfaat secara timbal balik. Dalam 

berkolaborasi, maksud dari pihak-pihak adalah memecahkan masalh dengan 

memperjelas perbedaan bukannya dengan mengakomodasikan berbagai sudut 

pandangan. Menghindar. Seseorang mugkin mengakui bahwa suatu konflik 

ada dan ingin menarik diri dari dalamnya atau menekannya. Mengakomodasi. 

Bila satu pihak berusaha untuk memuaskan seorang lawan, pihak tersebut 

mungkin bersedia menaruh kepentingan lawan itu di atas kepentingannya 

sendiri. Dengan kata lain, agar terpelihara hubungan itu, satu partai bersedia 

untuk mengorbankan diri. Berkompromi. Bila tiap pihak pada konflik itu 

berusaha melepaskan sesuatu, terjadilah sharing, yang menghasilkan suatu 

hasil yang kompromis. Dalam berkompromi tidak ada pemenang atau 

pecundang yang jelas. Sebaliknya, ada kesediaan untuk menjatah obyek 

konflik itu dan menerima baik suatupemecahan yang memberikan kepuasan 

tidak sepenuhnya kepentinga dari kedua belah pihak. Oleh karena itu 
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karakteristik yang khas pada kompromi adalah bahwa tiap pihak bermaksud 

untuk melepaskan sesuatu. 

 Tahap IV: Perilaku 

Bila kebanyakan orang memikirkan situasi konflik, mereka cenderung 

memusatkan perhatian pada Tahap IV. Karena disinilah konflik itu tampak 

nyata. Tahap perilaku mencakup pernyataan, tindakan, dan reaksi yang dibuat 

oleh pihak-pihak yang berkonflik. Perilaku konflik ini biasanya secara terang-

terangan berupaya untuk melaksanakan maksud-maksud tiap pihak. Tetapi 

perilaku-perilaku ini mempunyai suatu kualitas rangsangan yang terpisah dari 

maksud-maksud. Sebagai hasil salah perhitungan atau tindakan yang tidak 

terampil, kadangkala perilaku terang-terangan menyimpang dari maksud-

maksud yang orisinil. 

 Tahap V: Hasil 

Jalinan aksi-reaksi dari pihak-pihak yang berkonflik menghasilkan 

konsekuensi. Hasil ini dapat fungsional, dalam arti konflik itu menghasilkan 

suatu perbaikan kinerja kelompok, atau disfungsional dalam arti merintangi 

kinerja. 

Hasil Fungsional. Bagaimana mungkin konflik bertindak sebagai sesuatu 

kekuatan untuk meningkatkan kinerja kelompok. Sukar untuk membayangkan 

suatu situasi dimana agresi yang terbuka atau keras dapat bersifat fungsional. 

Tetapi ada sejumlah contoh di mana mungkin untuk membayangkan bagaiman 

rendah atau moderatnya tingkat-tingkat konflik dapat memperbaiki keefektifan 
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dari suatu kelompok. Karena sering orang merasa sulit untuk memikirkan 

contoh-contoh daimana konflik dapat konstruktif. 

Hasil Disfungsional. Konsekuensi  destruktif dari konflik pada kinerja 

kelompok atau organisasi umumnya dikenal baik. Ringkasan yang masuk akal 

mungkin menyatakan bahwa: oposisi yang tidak terkendali membiakkan 

ketidakpuasan, yang bertindak menguraikan ikatan bersama, dan akhirnya 

mendorong ke penghancuran kelompok itu. 

5. Pengertian Kinerja  

Kinerja merupakan perwujudan kerja yang dilakukan oleh karyawan 

atau organisasi. Kinerja yang baik merupakan langkah untuk tercapainya 

tujuan organisasi sehingga perlu diupayakan untuk meningkatkan kinerja. 

Tetapi hal ini tidak mudah dilakukan sebab banyak faktor yang mempengaruhi 

tingkat rendahnya kinerja seseorang. Mangkunegara (2000:67) mengatakan 

pengertian kinerja adalah: “Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. 

Dari kedua pendapat di atas, dapat diambil suatu pengertian bahwa 

kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan 

tugas yang diberikan kepadanya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. 

Kinerja dapat digunakan sebagai ukuran hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang telah dicapai oleh seorang karyawan atau pegawai dalam 

rangka melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang telah 

dibebankan kepadanya. 
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6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

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. 
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7. Pengukuran Kinerja  

Secara umum pengukuran kinerja berarti perbandingan yang dapat 

dibedakan dalam tiga jenis yang sangat berbeda. Seperti yang dikemukakan 

oleh Sinungan (2000:23) yaitu: 

1) Perbandingan-perbandingan antara pelaksanaan secara historis yang tidak 

menunjukkan apakah pelaksanaan sekarang ini memuaskan, namun hanya 

mengetengahkan apakah meningkat atau berkurang serta tingkatannya. 

2) Perbandingan pelaksanaan antara satu unit (perorangan, tugas, seksi, 

proses) dengan lainnya. Pengukuran seperti ini menunjukkan pencapaian 

relatif 

3) Perbandingan pelaksanaan sekarang dengan targetnya, dan inilah yang 

terbaik sebagai memusatkan perhatian pada sasaran atau tujuan. 

Penerapan standar diperlukan untuk mengetahui apakah kinerja 

karyawan sesuai sasaran yang diharapkan sekaligus melihat besarnya 

penyimpangan dengan cara membandingkan antara hasil yang aktual dengan 

hasil yang diharapkan olah karena itu adanya suatu standar yang baku 

merupakan tolak ukur bagi kinerja yang akan dievaluasi. 

Sedangkan menurut Atmosoeprapto (2001: 6) menyatakan bahwa 

“Kinerja tidak dapat diukur secara kuantitatif semata-mata, sehingga 

mempunyai nilai mutlak, melainkan menggambarkan keragaman dari suatu 

kegiatan”. Ada dua titik kunci untuk mengukur keragaman pada setiap situasi 

atau kegiatan, yaitu meliputi: 
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1. Lebih memusatkan pada hasil akhir daripada kegiatan-kegiatan. Sebagai 

contoh, bagi bisnis yang berorientasi pada keuntungan, sasaran nilai dolar 

penjualan lebih berarti daripada jumlah penjualan yang tercapai. 

2. Berfikir pada perbandingan dari “kenyataan” terhadap “yang seharusnya”. 

Meskipun pada output yang “tangible” dan dapat diukur secara 

kuantitatif, hasil bagi output terhadap input saja kurang berarti apabila 

tidak diperbandingkan dengan hasil bagi atau sasaran yang diharapkan. 

Sedangkan menurut Mangkunegara (2000:67) terdapat tiga metode yang 

digunakan dalam rangka pengukuran kinerja para karyawan atau pegawai pada 

perusahaan, yaitu: 

1. Mutu atau kualitas produk. 

Pada pengukuran ini perusahaan lebih mendasarkan pada tingkat kualitas 

produk yang telah dihasilkan para pegawai atau karyawannya. Pengukuran 

melalui kualitas ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana seorang 

karyawan perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

yang telah diberikan kepadanya. 

2. Kuantitas atau jumlah produk. 

Pengukuran melalui kuantitas atau jumlah produk yang dihasilkan ini erat 

kaitannya dengan kemampuan seorang karyawan dalam menghasilkan 

produk dalam jumlah tertentu. Kuantitas ini secara langsung juga 

berhubungan dengan tingkat kecepatan yang dimiliki oleh seorang 

karyawan dalam menghasilkan produk. 
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3. Ketepatan waktu 

Ketepatan waktu dalam menghasilkan suatu produk menjadi salah satu 

sarana untuk mengukur tingkat kinerja yang telah dicapai oleh seorang 

pegawai. Dalam pengukuran ini anggaran perusahaan dapat dijadikan 

ukuran atau barometer untuk mengetahui tingkat kinerja yang telah dicapai 

seorang karyawan. 

8.  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan 

Menurut Mangkunegara (2000:67) ada 3 faktor yang mempengaruhi 

kinerja karyawan. 

1) Faktor kemampuan 

Secara psikologis, kemampuan pegawai terdiri dari kemampuan potensi 

dan kemampuan reality artinya pegawai yang memiliki pendidikan yang 

memadai untuk jabatan dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-

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

karena itu pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan 

keahliannya. 

2) Faktor motivasi 

Motivasi terbentuk dari sikap seorang pegawai dalam menghadapi situasi 

kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakan diri pegawai yang 

terarah untuk mencapai tujuan organisasi. Motivasi ini merupakan kondisi 

mental, mampu secara fisik memahami tujuan utama target kerja yang 

akan dicapai, mampu memanfaatkan dan menciptakan situasi kerja.  
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3) Faktor Situasi  

Situasi yang dapat berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Misalnya 

;adanya kondisi ruangan yang tenang, iklim suasana kerja yang baik, 

sistem kerja yang mendukung tentunya akan mendorong terciptanya 

prestasi kerja yang baik. Pada faktor ini terkait secara langsung dengan 

program keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. 

9. Hubungan Konflik Dengan Kinerja Karyawan 

Suatu konflik merupakan hal wajar dalam suatu organisasi. Konflik 

tidak dapat dihindari dalam organisasi, akan tetapi konflik antar kelompok 

sekaligus dapat menjadi kekuatan positif dan negatif, sehingga manajemen 

seyogyanya tidak perlu menghilangkan semua konflik, tetapi hanya pada 

konflik yang menimbulkan dampak gangguan atas usaha organisasi mencapai 

tujuan. Beberapa jenis atau tingkatan konflik mungkin terbukti bermanfaat 

jika digunakan sebagai sarana untuk perubahan atau inovasi. Ketika konflik 

dapat dipahami secara wajar, ia dapat menjadi peluang dan kreativitas dalam 

pembelajaran/pendidikan. Konflik secara sinergis dapat menumbuhkan 

kreativitas baru, kadang-kadang tidak dapat diduga sebelumnya. Tanpa 

konflik tidak akan terjadi perubahan bagi pengembangan pribadi maupun 

perubahan masyarakat). 

Mengingat bahwa konflik tidak dapat dihindari, maka pendekatan 

yang baik untuk diterapkan para manajer adalah pendekatan yang mencoba 

memanfaatkan konflik sedemikian rupa sehingga konflik dapat memberikan 

sumbangan yang efektif untuk mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan. 
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Konflik sesungguhnya dapat menjadi energi yang kuat jika dikelola dengan 

baik, sehingga dapat dijadikan alat inovasi. Akan tetapi sebaliknya jika tidak 

dapat dikendalikan mengakibatkan kinerja organisasi rendah. Konflik 

mempunyai nilai positif, konflik juga mempunyai kelemahan, yaitu : 

1. Konflik dapat menyebabkan timbulnya perasaan “tidak enak” sehingga 

menghambat komunikasi.  

2. Konflik dapat membawa organisasi ke arah disintegrasi.  

3. Konflik menyebabkan ketegangan antara individu atau kelompok.  

4. Konflik dapat menghalangi kerjasama di antara individu mengganggu 

saluran komunikasi.  

5. Konflik dapat memindahkan perhatian anggota organisasi tujuan 

organisasi.  

Untuk itu pendekatan konflik sebagai bagian normal dari perilaku 

dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mempromosikan dan mencapai 

perubahan-perubahan yang dikehendaki sehingga tujuan organisasi dapat 

dicapai secara efektif dan efisien. Berkaitan dengan hal ini Robbins 

(2003:162) mengemukakan bahwa konflik dapat konstruktif maupun 

destruktif terhadap berfungsinya suatu kelompok atau unit. Suatu tingkat yang 

optimal adalah kalau ada cukup konflik untuk mencegah kemacetan, 

merangsang kreativitas, memungkinkan lepasnya ketegangan, dan 

memprakarsai benih-benih untuk perubahan, namun tidak terlalu banyak, 

sehingga tidak menggangu atau mencegah koordinasi kegiatan. Tingkat 

konflik yang tidak memadai atau berlebihan dapat merintangi keefektifan dari 
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suatu kelompok atau organisasi, dengan mengakibatkan berkurangnya 

kepuasan dari anggota, meningkatnya kemangkiran dan tingkat keluarnya 

karyawan, dan pada akhirnya akan menurunkan produktivitas.  

Tetapi bila konflik itu berada pada tingkat yang optimal, puas-diri 

dan apatis seharusnya diminimalkan, motivasi ditingkatkan lewat penciptaan 

lingkungan yang menantang dan mempertanyakan dengan suatu vitalitas yang 

membuat kerja menarik sehingga dapat mendukung upaya memaksimalkan 

produktivitas kerja para karyawan, dan sebaiknya ada sejumlah karyawan 

yang keluar untuk melepaskan yang tidak cocok dan yang berprestasi buruk 

dari organisasi itu. Adapun hubungan antara konflik dengan kinerja karyawan 

dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut: 

Gambar 2.1 

Diagram Hubungan Konflik dan Kinerja Karyawan 

 
 

 

 

 

 

 

Sumber: Robbins (1996 : 151) 
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untuk mencapai atau memenuhi tantangan baru yang harus dilayani sehingga 

kelangsungan hidup organisasi pada tingkat perpecahan akan mengancam pola 

kehidupan organisasi. Pada tingkat konflik fungsional yang tinggi dan optimal 

prestasi organisasi berada pada tingkat maksimal. Dan jika kinerja suatu 

organisasi meningkat maka bisa dikatakan kondisi kinerja karyawan dalam 

organisasi tersebut meningkat karena mereka bisa menyelesaikan 

pekerjaannya dengan kualitas dan kuantitas yang mendekati sempurna dan 

mempunyai ketetapan waktu yang baik. 

C. Kerangka pikir 

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang digunakan dalam 

penelitian ini maka dapat digambarkan kerangka pemikiran yang 

menghubungkan keterkaitan hubungan antara konflik dengan kinerja 

karyawan, yaitu  sebagai berikut : 

    Gambar 2.2 

Kerangka Pikir 
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Berdasarkan kerangka pikir di atas dapat kita ketahui bahwa konflik 

yang terjadi di perusahaan yang meliputi konflik antar individu dan konflik 

antar kelompok dapat mempengaruhi kinerja karyawan yang meliputi kualitas 

produk, kuantitas produk dan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan. Dengan 

kata lain meningkatnya kinerja karyawan dapat ditentukan oleh konflik yang 

terjadi di perusahaan. 

D.  Hipotesis 

Yang dimaksud dengan hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu 

masalah yang dihadapi dan perlu diuji kebenarannya dengan data yang lebih 

lengkap dan menunjang. Berdasarkan teori mengenai konflik dan kinerja serta 

hasil penelitian terdahulu maka dapat dirumuskan suatu hipotesis yaitu 

sebagai berikut: 

a. Diduga konflik antar individu dan konflik antar kelompok mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan Pabrik Gula Kebon 

Agung Malang. 

b. Diduga konflik antar individu mempunyai pengaruh dominan terhadap 

kinerja karyawan Pabrik Gula Kebon Agung Malang 

 


