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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap hubungan antar individu atau kelompok karyawan terdapat 

perbedaan dalam organisasi yang seringkali menyebabkan terjadinya 

ketidakcocokan yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik. Konflik 

biasanya timbul karena adanya masalah komunikasi, hubungan pribadi maupun 

struktur organisasi. Konflik menurut Newstorm dan Davis (2000), konflik 

merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai 

keadaan akibat daripada berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi, 

dan pertentangan diantara dua pihak atau lebih secara berkesinambungan. 

Konflik dalam organisasi dapat terjadi dalam berbagai situasi dimana 

setiap bagian atau kelompok dalam organisasi menyadari ada ketidaksesuaian 

harapan, konflik juga dapat terjadi dalam berbagai sebab misalnya komunikasi 

yang tidak berjalan dengan baik, masalah kepribadian ataupun ketidakjelasan 

struktur dan tugas.  

Dengan adanya konflik yang terjadi dalam sebuah organisasi akan 

memberikan dampak bagi kinerja karyawan. Oleh karena itu perusahaan harus 

memiliki manajemen yang mampu bekerja sama untuk menciptakan situasi yang 

menyenangkan dan berdampak baik bagi seluruh komponen perusahaan.  

Gojek berdiri pada tahun 2011 sebagai sebuah layanan memesan ojek 

melalui aplikasi yang bisa di gunakan di telepon genggam. Didirikan oleh 

seorang pemuda yang melihat lingkungan pekerja ojek pangkalan yang 
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meghabiskan waktu dan tenaga untuk menunggu pelanggan yang belum tentu. 

Karena itu pendiri berinovasi untuk membantu ojek pangkalan untuk 

mendapatkan penumpang dengan lebih mudah dan efisien. Dengan sistem yang 

bisa memesan secara online dan mengerti posisi ojek ataupun pelanggan yang 

ingin di antar. 

Seiring perkembangan aplikasi Gojek dan semakin banyak pengguna 

perusahaan gojek memberi beberapa kebijakan dan peraturan yang semakin 

disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan , pengemudi  ataupun perusahaan. 

Ojek Online Gojek resmi beroperasi di Kota Malang, Jawa Timur pada 26 Mei 

2016. Pengguna aplikasi Gojek sudah bisa memanfaatkan jasa para driver 

perusahaan yang pertama kali beroperasi di Jakarta itu meskipun tanpa ada 

pengumuman resmi pengoperasiannya di Malang. 

Konflik yang ada antara perusahaan gojek dengan driver berawal dari 

kebijakan poin dan beban driver. Menurut data dari pernyataan perusahaan 

gojek menyatakan bahwa jika driver mencapai performa minimal 35% serta 

jumlah point 18, makan akan medapatkan bonus Rp 100.000 per hari. Tetapi 

dalam berjalannya sistem dan operasional gojek para driver merasa dibebani 

dengan kebijakan baru khususnya penurunan poin persatu pesanan gofood 

hanya mendapat 1,5 poin yang sebelumnnya 2 poin, hal tersebut cukup 

memberi beban driver gojek. Selain pengurangan poin gofood, ratusan driver 

juga diberi peringatan terkait pemberhentian kerja sementara sepihak yang 

dilakukan oleh pihak gojek tanpa adanya kejelasan dan pelanggaran jelas yang 

dilakukan oleh pihak driver.  

http://suryamalang.tribunnews.com/tag/gojek
http://suryamalang.tribunnews.com/tag/gojek
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Selain di teliti dari variabel konflik, penelitian ini juga menggunakan 

variabel stress. Stres kerja adalah suatu bentuk tanggapan seseorang, baik fisik 

maupun mental terhadap suatu perubahan lingkungannya yang dirasakan 

mengganggu dan mengakibatkan dirinya terancam Anoraga (2001: 108). Stress 

yang berlebihan dapat mengakibatkan seseorang menjadi tidak jernih dalam 

berfikir dan bersikap sehingga sulit untuk mengambil keputusan yang tepat. 

Dan akibat yang paling buruk adalah kinerja driver akan menurun. Oleh karena 

itu pengendalian stres kerja sangat dibutuhkan sehingga stres bisa berada dalam 

tingkatan yang tepat untuk meningkatkan kinerja karyawan. Efektivitas proses 

komunikasi dua arah antara pihak manajemen dan karyawan adalah penting 

untuk mengidentifikasikan penyebab stres yang potensial dan pemecahannya 

karena stres akan selalu menimpa pekerja maupun organisasi. 

Perubahan kebijakan-kebijakan oleh perusahaan gojek, jam kerja yang 

penuh di tambah dengan persaingan antar driver yang dapat menyebabkan stres 

pada driver gojek. Terdapat persaingan yang kurang sehat di setiap area tertentu 

pada beberapa kelompok driver yang merasa telah mengusai area dimana 

kelompok itu menuggu pesanan dari pelanggan.  

Dikarenakan permasalahan yang ada para pengemudi gojek mau tidak 

mau harus mengikuti kebijakan yang ada dan tetap melakukan perkerjaaan 

sesuai dengan prosedur yang telah di buat demi mendapatkan hasil yang 

maksimal. Dengan jam kerja 24 jam penuh tentu saja menyebabkan menurunya 

kinerja driver. 
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Menurut wawancara kepada para pengemudi gojek, sistem penilaian 

kinerja dalam aturan baru yang dikeluarkan oleh Gojek Indonesia dinilai 

menambah beban bagi para pengemudi untuk memperoleh bonus harian. Para 

pengemudi Gojek mengeluhkan sistem itu karena sulit untuk memperoleh 

bonus. Ditambah beban mereka juga semakin bertambah. Bagi sudut pandang 

pengemudi, lebih sulit mempertahankan sistem kinerja saat ini dibandingkan 

dengan sistem poin yang sudah berlaku sebelumnya. Contohnya bila seorang 

pengemudi sudah 10 kali menerima permintaan dalam aplikasi, belum tentu 

kinerjanya bisa mencapai rating 70 persen. 

Tabel.1.1 Jumlah Poin dan Pendapatan 

Jumlah Poin 

Pendapatan sebelum 

penurunan poin 

Pendapatan setelah 

penurunan poin 

14 Poin Rp. 25.000 Rp. 15.000 

16 Poin Rp. 35.000 Rp. 25.000 

20 Poin Rp. 50.000-10.000 Rp. 40.000 – 80.000 

Hasil wawancara yang dilakukan pada salah satu driver gojek biaya 

perhari yang harus dikeluarkan kurang lebih Rp. 35.000 per hari sudah 

termasuk biaya bensin dan pulsa tetapi belum termasuk biaya paket internet 

setiap bulannya. Dengan jam kerjanya pukul 09.00 pagi hingga 10.00 malam. 

Ia juga harus menyiapkan uang modal untuk mengambil pesanan gofood 

kurang lebih Rp. 300.000. Jika sebelum kebijakan point gojek mampu 

menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 500.000. 
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Hal tersebut tentunya dapat memicu konflik dan demo antara pegemudi 

dengan perusahaan , dikarenakan kurangnya komunikasi dan pengemudi merasa 

tidak terpenuhi keinginan dan bonus mereka.Selain berakibat konflik tentunya 

juga dapat berakibat stress kerja bagi pengemudi gojek, mereka harus bekerja 

dengan tarif dan area khusus dengan jam kerja 24 jam. Bagi para supir bekerja 

penuh hari mulai pagi hingga malam hari tentu saja bisa mengakibatkan 

punurunan kinerja. 

Berdasarkan data dan fenomena yang terjadi pada sumber daya manusia 

yang  ada pada pengemudi Gojek area Malang, peneliti mengambil judul 

penelitian yakni “Pengaruh Konflik Kerja dan Stress Kerja terhadap 

Kinerja Karyawan pada Driver Gojek area Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana konflik, stres kerja karyawan dan kinerja pada Gojek area 

Malang? 

2. Apakah ada pengaruh negatif dan signifikan konflik kerja terhadap kinerja 

pada Gojek area Malang? 

3. Apakah ada pengaruh negatif dan signifikan stress kerja terhadap kinerja 

pada Gojek area Malang? 

4. Apakah ada pengaruh negatif dan signifikan konflik dan stress kerja 

terhadap kinerja Gojek area Malang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan konflik, stres kerja dan kinerja Gojek area 

Malang. 

2. Untuk menganalisis pengaruh konflik kerja terhadap kinerja karyawan 

pada Gojek area Malang. 

3. Untuk menganalisis pengaruh stess kerja terhadap kinerja karyawan pada 

Gojek area Malang. 

4. Untuk menganalisis konflik dan stress kerja terhadap kinerja karyawan 

pada Gojek area Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan serta 

nilai-nilai positif bagi: 

1. Bagi pihak perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

bagi perusahaan ataupun pengemudi Gojek dalam mengatasi konflik serta 

membuat keputusan khususnya dalam mengambil suatu kebijaksanaan yang 

terkait dengan konflik kerja dan stres kerja terhadap kinerja pada Gojek area 

Malang. 

2. Bagi penelitian selanjutnya 

Hasil penelitian ini digunakan sebagai referensi bagi  penelitian yang 

akan dilakukan selanjutnya yang berkaitan dengan konflik, stres dan kinerja 

karyawan. 
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E. Batasan Penelitian 

Batasan masalah digunakan untuk membatasi dalam sebuah penelitian. 

Agar penelitian menjadi fokus maka dibutuhkan batasan masalah, dalam 

penelitian ini terdapat batasan masalah sebagai berikut.  

1. Penelitian di fokuskan pada responden yang relefan berjumlah 50 orang 

driver Gojek Area Malang dengan metode purposif sampling. 

2. Variabel Penelitian 

a. Kinerja mengacu pada pendapat Prabu Mangkunegara (2009:67) 

kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya.  

b. Untuk variabel konflik mengacu pada pendapat Robbins (1998)  konflik 

adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian 

antara dua pendapat yang berpengaruh atas pihak-pihak yang terlibat 

baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif dan dibatasi dengan 

indikator komunikasi, struktur dan variabel pribadi.  

c. Pengertian stressor kerja menurut Anwar Prabu Mankunegara 

(2008:157) adalah perasaan tertekan yang dialami karyawan dalam 

menghadapi perkerjaan dan pada penelitian ini difokuskan pada 

penyebab stres kerja. Dengan indikator tuntutan tugas dan tuntutan 

peran. 


