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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian 

sehingga dapat memperkaya teori-teori yang digunakan dalam mengkaji 

penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang dapat dikutip dan dijadikan 

rujuan antara lain : 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Penelitian Terdahulu Uraian 

1.  Nama Peneliti dan Tahun Ria Puspita Sari (2015) 

 Metode Penelitian Menggunakan teknik analisis 

deskriptif dan uji asumsi klasik. dan 

uji hipotesis yang digunakan adalah 

uji regresi linier berganda. 

 Tujuan Untuk mengetahui pengaruh stres 

kerja dan konflik kerja terhadap 

kinerja karyawan pada Jambuluwuk 

Malioboro Boutique Hotel 

Yogyakarta. 

 Hasil Penelitian Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh negatif 

antara Stres Kerja terhadap Kinerja 

karyawan Jambuluwuk Malioboro 

Boutique Hotel Yogyakarta. 

2.  Nama Peneliti dan Tahun Henda Dwi Piana (2017) 

 Metode Penelitian Metode yang digunakan adalah 

teknik sampling jenuh. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan 

adalah dengan kuisioner dan teknik 

analisis data yang digunakan analisis 

regresi linier sederhana. 

 Tujuan Untuk mengetahui pengaruh konflik 

kerja terhadap kinerja karyawan pada 

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang 

Palembang. 

 Hasil Penelitian Terdapat pengaruh antara konflik 

kerja terhadap kinerja karyawan pada 

PT. Bank Syariah Mandiri 

Palembang. 
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No Penelitian Terdahulu Uraian 

3.  Nama Peneliti dan Tahun Subechi Maulana M (2015) 

 Metode Penelitian Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan teknik 

Proporsional random sampling. 

Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, 

wawancara, kuesioner dan 

dokumentasi. Analisis data yang 

digunakan yaitu analisis deskriptif,uji 

asumsi klasik. 

 Tujuan Untuk mengetahui dan menganalisis 

pengaruh konflik dan lingkungan 

kerja secara simultan terhadap kinerja 

karyawan di PDAM Tirta Moedal 

Kota Semarang. 

 Hasil Penelitian Ada Pengaruh positif dan signifikan 

Lingkungan Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan, Artinya semakin baik 

lingkungan kerja, maka semakin 

tinggi kinerja karyawan. 

4.  Nama Peneliti dan Tahun Nuria Erisna (2015) 

 Metode Penelitian Alat analisis yang digunakan adalah 

Kualitatif dan Kuantitatif dengan 

rumus Regresi Linier. 

 Tujuan Untuk mengetahui pengaruh stres 

kerja terhadap kinerja 

karyawan pada PT Sumber Trada 

Motor Cabang Bandar Lampung. 

 Hasil Penelitian Stres kerja mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

5.  Nama Peneliti dan Tahun Wijaya (2012) 

 Metode Penelitian Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah dengan kuisioner 

dan teknik analisis data yang 

digunakan analisis regresi linier 

sederhana. 

 Tujuan Untuk mengetahui pengaruh stres 

kerja fisik kompensasi finansial 

terhadap kinerja karyawan: studi 

kasus pada Hotel Puri Raja Kuta 

Badung. 

 Hasil Penelitian Penelitian yang dilakukan 

menunjukan hubungan negatif 

signifikan pengaruh stres kerja fisik 



10 
 

 

No Penelitian Terdahulu Uraian 

kompensasi finansial terhadap kinerja 

karyawan: studi kasus pada Hotel 

Puri Raja Kuta Badung. 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat beberapa kesamaan variabel dengan 

penelitian yang di lakukan oleh Ria Puspitasari (2015) yakni konflik kerja dan 

stres kerja. Di mana penelitian tersebut menjadi dasar hubungan antar variabel 

yang di angkat dalam penelitian ini. Namun pengaruh konflik kerja dan stress 

kerja terhadap kinerja juga terdapat pada penelitian penelitian lain walaupun 

ada beberapa perbedaan terkait variabel yang di gunakan. 

Kemudian dalam penelitian Henda (2017) mereka sama-sama 

menggunakan variabel komflik kerja sebagai variabel yang di angkat dan di 

anggap berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal yang membedakan 

dengan penelitian yang ingin ditulis yaitu terkait dengan tidak adanya variabel 

stres kerja untuk menguji pengaruh fenomena tentang kinerja yang ada dalam 

penelitian ini.  

Penelitian yang di lakukan Subechi (2015) tentang  konflik kerja, dan 

lingkungan kerja terhadap Kinerja Pegawai menjelaskan terkait hubungan 

antara konflik kerja dan lingkungan kerja, di mana salah satu variabel tersebut 

adalah merupakan variabel yang di angkat dalam penelitian namun 

perbedaannya terletak pada penggunaan variabel lingkungan kerja, variabel 

tersebut bukan merupakan topik yang di angkat dalam penelitian ini. Namun 

penelitain tersebut sama-sama menggunakan regresi linier berganda sebagai 

alat analisis. 
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Di dalam penelitian yang lain juga di jelaskan tentang pengaruh stress 

dan kinerja Nuria (2015) dan Wijaya (2012), yang menjelasakan bahwa 

terdapat dampak yang signifikan terkait hubungan dari stres terhadap kinerja. 

Maka dari kelima penelitian terdahulu yang telah di paparkan terkait 

hubungan antara pengaruh antar variabel hubungan dan korelasinya menjadi 

acuan dalam penelitian yang akan di lakukan.  

B. Landasan Teori 

1. Kinerja Karyawan 

a. Pengertian Kinerja Karyawan 

Kinerja pada dasarnya merupakan perilaku nyata yang dihasilkan 

setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai 

dengan perannya dalam perusahaan. Untuk mendapatkan kinerja yang baik 

dari seorang karyawan pada sebuah organisasi harus dapat memberikan 

arana dan prasarana sebagai penunjang dalam penyelesaian pekerjaan. 

Menurut (Dessler, 2010), Kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu 

perbandingan antara hasil kerja yang secara nyata dengan standar kerja 

yang ditetapkan sedangkan menurut Colquitt, LePine, dan Wesson (2011) 

menyatakan bahwa kinerja karyawan adalah serangkaian perilaku 

karyawan yang memberi kontribusi, baik secara positif maupun negatif 

terhadap penyelesaian tujuan organisasi (dalam Wibowo, 2007). 

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 
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tanggung jawab yang diberikan kepadanya, Menurut Mangkunegara 

(2009:67).  

b. Tujuan kinerja bagi perusahaan 

Kinerja karyawan adalah tingkat dimana para karyawan mencapai 

persyaratan-persyaratan pekerjaan (Simamora, 1995:327). Penilaian 

kinerja ialah proses yang mengukur kinerja karyawan. Ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi penilaian kinerja karyawan : 

1) Karakteristik situasi 

2) Deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan dan standar kinerja 

pekerjaan. 

3) Tujuan-tujuan penilaian kinerja. 

4) Sikap para karyawan dan manajer terhadap evaluasi. 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan menurut 

pendapat As’ad (2001), meliputi: 

1. Faktor finansial, yaitu terpenuhinya keinginan karyawan terhadap 

kebutuhan finansial yang diterimanya untuk memenuhi 

kebutuhan mereka sehari-hari sehingga kinerja karyawan dapat 

ditingkatkan. Hal ini meliputi sistem dan besarnya gaji, jaminan 

sosial, macam-macam tunjangan fasilitas yang diberikan serta 

promosi. 

2. Faktor fisik yaitu yang berhubungan dengan kondisi fisik 

lingkungan kerja dan kondisi fisik karyawan. Hal ini meliputi 
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jenis pekerjaan, pengaturan waktu kerja dan istirahat, 

perlengkapan kerja, keadaan ruangan/suhu, penerangan, 

pertukaran udara, kondisi kesehatan karyawan dan umur. 

3. Faktor sosial yaitu faktor yang berhubungan dengan interaksi 

sosial baik antara sesama karyawan, dengan atasannya maupun 

karyawan yang berbeda jenis pekerjaannya. Hal ini meliputi 

rekan kerja yang kompak, pimpinan yang adil dan bijaksana, serta 

pengarahan dan perintah yang wajar. 

4. Faktor pskologi yaitu faktor yang berhubungan dengan 

psikologi karyawan. Hal ini meliputi minat, ketentraman dalam 

bekerja, sikap terhadap kerja, bakat dan ketrampilan. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi kinerja dapat bersumber dari dalam individu pegawai 

maupun dari luar individu. Tinggal bagaimana kebijakan organisasi 

mampu menyelaraskan antara faktor-faktor tersebut. 

d. Indikator – indikator Kinerja 

Mangkunegara (2009 : 75) mengemukakan bahwa indikator kinerja, 

yaitu : 

1) Kualitas 

Kualitas kerja adalah seberapa baik seorang karyawan mengerjakan 

apa yang seharusnya dikerjakan. 

2) Kuantitas 



14 
 

 

Kuantitas kerja adalah seberapa lama seorang pegawai bekerja 

dalam satu harinya. Kuantitas kerja ini dapat dilihat dari kecepatan 

kerja setiap pegawai itu masing-masing. 

3) Pelaksanaan tugas 

Pelaksanaan Tugas adalah seberapa jauh karyawan mampu 

melakukan pekerjaannya dengan akurat atau tidak ada kesalahan. 

4) Tanggung Jawab 

Tanggung jawab terhadap pekerjaan adalah kesadaran akan 

kewajiban karyawan untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan 

perusahaan. 

2. Konflik Kerja 

a.  Pengertian Konflik 

Robbins (1998) menjelaskan bahwa konflik adalah suatu proses 

interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua 

pendapat (sudut pandang) yang berpengaruh atas pihak-pihak yang 

terlibat baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. 

Ada beberapa tipe konflik yang harus dikenali, antara lain: 

1. Konflik Fungsional 

Adalah semua jenis konflik yang dapat mendukung tercapainya 

sasaran organisasi dan memperbaiki kinerja. 

2. Konflik Disfungsional 
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Yaitu jenis konflik yang terjadi karena adanya sesuatu atau 

seseorang yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, 

sehingga akan merintangi atau menghambat kinerja organisasi. 

3. Konflik Tugas 

Adalah konflik atas isi dan sasaran pekerjaan, dengan kata lain 

konflik yang berkenaan dengan pekerjaan itu sendiri.  

4. Konflik Hubungan Konflik yang terjadi berdasarkan hubungan 

interpersonal (antar perorangan) akan menimbulkan 

ketidakserasian dan menghambat penyelesaian tugas. 

5. Konflik Proses 

Yaitu konflik atas cara melakukan pekerjaan, ini bisa terjadi 

bila tidak ada aturan tentang pembagian tugas dan wewenang 

masing-masing orang atau bagian. Konflik akan terjadi tentang 

siapa dan harus berbuat apa. 

b. Indikator-indikator Konflik Kerja 

Berdasarkan indikatornya, Robbins (2004) dalam bukunya 

menjelaskan bahwa kondisi ini tidak perlu mengarah langsung ke 

konflik, tetapi salah satunya diperlukan jika konflik muncul ke 

permukaan, (yang juga bisa kita lihat sebagai indikator adanya 

konflik) menjadi tiga kategori umum: 

1. Komunikasi 

Menunjukkan bahwa konotasi kata yang berbeda, 

jargon, pertukaran informasi yang tidak memadai, dan 



16 
 

 

kebisingan di saluran komunikasi semua hambatan 

komunikasi dan kondisi  potensial untuk konflik. Peningkatan 

komunikasi berfungsi sampai titik tertentu, setelah itu 

dimungkinkan untuk berkomunikasi berlebihan, dengan 

peningkatan yang dihasilkan di potensi konflik. 

2. Struktur 

Istilah struktur dalam konteks ini mencakup variabel-

variabel seperti ukuran kelompok, derajat spesialisasi dalam 

tugas yang diberikan kepada anggota kelompok, 

kompatibilitas anggota-tujuan, gaya kepemimpinan, sistem 

penghargaan, dan gelar ketergantungan antar kelompok. 

Ukuran dan spesialisasi dapat merangsang konflik. Semakin 

besar grup dan semakin terspesialisasi kegiatannya, semakin 

besar kemungkinan konflik. Kepemilikan dan konflik telah 

ditemukan berhubungan terbalik; potensi konflik adalah 

terbesar ketika anggota kelompok lebih muda dan ketika omset 

tinggi. Semakin besar ambiguitas tentang di mana tanggung 

jawab atas tindakan berada, semakin besar konflik. 

Pertarungan antarkelompok untuk menguasai sumber daya dan 

wilayah. Keanekaragaman tujuan di antara kelompok juga 

merupakan sumber utama konflik. Ketika grup dalam sebuah 

organisasi mencari tujuan yang beragam 

3. Variabel Pribadi 
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Kepribadian, emosi, dan nilai-nilai. Kepribadian 

tampaknya memainkan peran dalam proses konflik: beberapa 

orang cenderung sering terlibat konflik. Khususnya, orang 

yang memiliki ciri kepribadian yang tidak setuju, neuroticism, 

atau swa-monitor cenderung lebih sering terlibat dengan orang 

lain, dan bereaksi buruk ketika konflik terjadi. Emosi juga 

dapat menyebabkan konflik. Seorang pegawai yang muncul 

untuk bekerja marah dari perjalanan pagi yang sibuk dapat 

membawa itu kemarahan  

3. Stress Kerja 

a. Pengertian Stress Kerja 

Stres kerja adalah suatu bentuk tanggapan seseorang, baik fisik 

maupun mental terhadap suatu perubahan lingkungannya 

yangdirasakan mengganggu dan mengakibatkan dirinya terancam 

Anoraga (2001: 108). Beban kerja yang berlebihan atau terlalu 

sedikit apabila seseorang merasa tidak sanggup untuk melakukan 

tugasnya serta beban kerja juga dapat menimbulkan kebutuhan untuk 

bekerja selama jumlah kerja yang cukup banyak, yang merupakan 

sumber utama stress. Penyebab stres dapat dibagi menjadi dua, yaitu 

internal dan eksternal, dimana salah satu penyebab stres yang berasal 

dari eksternal yaitu beban kerja yang dirasakan individu 

sebagaimana diungkapkan oleh Cooper. Menurut Gunovel bahwa 

stres biasanya dilihat sebagai hasil dari beban kerja yang tinggi, 
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hubungan antara konstruksi ini kompleks, karena beban kerja yang 

tinggi karyawan tersebut tidak dapat melaksanakan tugas dengan 

baik maka stres tersebut muncul. Menurut Handoko bahwa stres 

adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses 

berpikir dan kondisi seseorang. 

b. Konsekuensi Stres Kerja  

Akibat dari stres banyak bermacam-macam. Ada sebagian 

yang positif seperti meningkatkan motivasi, terangsang untuk 

bekerja lebih giat lagi, atau mendapat inspirasi untuk hidup lebih 

baik lagi. Tetapi banyak diantaranya yang merusak dan berbahaya. 

menurut Cox (2006:92) telah mengidentifikasi efek stres, yang 

mungkin muncul. Kategori yang di susun Cox meliputi: 

1) Dampak Subjektif (subjective effect) 

Kekhawatiran/kegelisahan, kelesuhan, kebosanan, depresi, 

keletihan, frustasi, kehilangan kesabaran, perasaan terkucil dan 

merasa kesepian. 

2) Dampak Perilaku (Behavioral effect) Akibat stres yang 

berdampak pada perilaku pekerja dalam bekerja di antaranya 

peledakan emosi dan perilaku implusif. 

3) Dampak Kognitif (Cognitive effect) Ketidakmampuan 

mengambil keputusan yang sehat, daya konsentrasi menurun, 

kurang perhatian/rentang perhatian pendek,sangat peka 

terhadap kritik/kecaman dan hambatan mental. 
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4) Dampak Fisiologis (Physiological effect) Kecanduan glukosa 

darah meninggi, denyut jantung dan tekanan darah meningkat, 

mulut kering, berkeringat, bola mata melebar dan tubuh panas 

dingin. 

5) Dampak Kesehatan (Health effect) Sakit kepala dan migrant, 

mimpi buruk, sulit tidur, gangguan psikosomatis. 

6) Dampak Organisasi (Organizational effect) Produktivitas 

menurun/rendah, terasing dari mitra kerja, ketidakpuasan kerja, 

menurunnya kekuatan kerja dan loyalitas terhadap instansi. 

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Stress Kerja 

Menurut Handoko (1998:193) mengungkapkan bahwa terdapat 

sejumlah kondisi kerja yang sering menyebabkan stres bagi 

karyawan, diantaranya adalah: 

1) Beban kerja yang berlebihan. 

2) Tekanan atau desakan waktu. 

3) Kualitas supervisor yang jelek. 

4) Umpan balik tentang pelaksanaan kerja yang tidak memadai. 

5) Konflik antar pribadi dan antar kelompok. 

6) Perbedaan antara nilai-nilai perusahaan dan karyawan. 

7) Berbagai bentuk perusahaan. 

d. Indikator-indikator Stressor Kerja 

Menurut Robbins (2006) indikator stres kerja adalah sebagai 

berikut: 
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1) Tuntutan tugas, merupakan faktor yang dikaitkan pada 

pekerjaan seseorang seperti kondisi kerja, tata kerja, dan letak 

fisik.  

2) Tuntutan peran, berhubungan dengan tekanan yang diberikan 

pada seseorang sebagai suatu fungsi dari peran tertentu yang 

dimainkan dalam suatu organisasi.  

3) Tuntutan antar pribadi, merupakan tekanan yang diciptakan 

oleh pegawai lain  

4) Struktur organisasi  

5) Kepemimpinan organisasi 

C. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan Konflik dan Kinerja Karyawan 

Robbin (1996: 431) mengatakan konflik dalam organisasi disebut 

sebagai The Conflict Paradoks, yaitu pandangan bahwa di sisi konflik 

dianggap dapat meningkatkan kinerja kelompok, tetapi di sisi lain 

kebanyakan kelompok dan organisasi berusaha untuk meminimalisasikan 

konflik. Konflik yang terjadi dalam lingkungan pekerjaan merupakan 

pemicu ketidak nyamanan, karyawan yang saling marah satu sama lain dan 

saling diam akan membuat keadaan lingkungan menjadi tidak nyaman. 

Menurut H. Malayu menyatakan bahwa sebab-sebab terjadinya konflik 

adalah : (1) Tujuan, (2) Ego, (3) Kebutuhan ,(4) Perbedaan Pendapat, (5) 

Salah Paham, (6) Perasaan Dirugikan (7) Perasaan Sensitif. 
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2. Hubungan Stres Kerja dan Kinerja Karyawan 

Rivai (2004:15) menyatakan bahwa Stress adalah suatu kondisi 

ketergantungan yang menciptakan adanya ketidak seimbangan fisik dan 

psikis yang mempengaruhi emosi proses berpikir dan kondisi seorang 

karyawan, stresss terlalu besar dapat mengancam kemampuan seseorang 

untuk menghadapi lingkungan. 

Menurut Irwan (2017) Stres kerja dapat terjadi di dalam diri 

karyawan, hal itu dikarenakan tekanan yang terus menerus dari atasan dan 

intimidasi rekan sekerja. Berbagai tekanantekanan yang dialami dalam 

pekerjaan dan keluarga akan menimbulkan suatu peristiwa-peristiwa yang 

merupakan luapan dari emosi yaitu stres kerja. Karyawan yang telah 

melakukan pekerjaan ingin mendapatkan respon yang baik dari atasan 

maupun teman sekerja, akan tetapi ketika mereka tidak mendapatkan 

respon tersebut maka karyawan akan merasa pekerjaannya tidak dihargai 

dan akan menurunkan kualitas pekerjaannya. Selain itu, pekerjaan yang 

banyak tidak jarang akan menimbulkan stres kerja, pekerjaan tidak akan 

selesai tepat waktu. 

3. Hubungan Konflik Kerja dan Stres Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan 

Menurut penelitian oleh Ria (2015) Stres kerja dapat terjadi didalam 

diri karyawan, hal itu dikarenakan tekanan yang terus menerus dari atasan 

dan intimidasi rekan sekerja. Pekerjaan yang banyak tidak jarang akan 

menimbulkan stres kerja, pekerjaan tidak akan selesai tepat waktu. Stres 
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kerja yang terus menerusakan menurunkan gairah kerja karyawan. 

Sehingga produktifitas dan kinerjanya menurun. 

Apabila konflik terlalu rendah, kinerja karyawan cenderung akan 

rendah karena karyawan merasa tidak ada daya bersaing, bila konflik 

mengalami kenaikan dimana manajer mampu mengelola pada hal yang 

positif, maka kinerja karyawan juga akan mengalami kenaikan. Sedangkan 

stres kerja dalam tingkat sedang dapat meningkatkan kinerja karyawan, 

tetapi stres kerja tingkat tinggi dan rendah dapat menurunkan kinerja 

karyawan tersebut. Meningkatnya kinerja karyawan dan menurunnya 

kinerja akan tergantung bagaimana karyawan itu memberlakukannya. 

Konflik dan stres kerja yang banyak dialami oleh karyawan dalam 

organisasi berdampak pada kinerja karyawan karena karyawan menjadi 

tidak fokus dalam bekerja secara maksimal yang dapat menghambat 

pencapaian tujuan organisasi 

Konflik yang terjadi dalam lingkungan pekerjaan merupakan 

pemicu sumber stres, karyawan yang saling marah satu sama lain dan 

saling diam akan membuat keadaan lingkungan menjadi tidak nyaman. 

Jika antar karyawan tidak saling mendukung dalam pekerjaan maka 

perusahaan tidak akan mencapai visi misi dan targetnya. Stres kerja yang 

disertai dengan konflik kerja menciptakan suasana yang tidak kondusif dan 

kinerja menjadi tidak optimal. Dengan demikian stres dan konflik kerja 

berpengaruh negatif terhadap kinerja. 

 



23 
 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan kajian pustaka yang sudah dijelaskan, maka dapat disusun 

kerangka berpikir yang menggambarkan pengaruh konflik kerja dan stres kerja 

terhadap kinerja karyawan pada driver Gojek Area Malang 

Kerangka pikir ini dibuat untuk memberikan gambaran mengenai konflik 

kerja menurut 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. Selanjutnya menurut 

Robbins (2012) konflik dipengaruhi oleh tiga indikator yaitu komunikasi, 

struktur dan variabel pribadi. Dan menurut Robbins (2006) mengungkapkan 

bahwa terdapat sejumlah kondisi kerja yang sering menyebabkan stres bagi 

karyawan, diantaranya adalah tuntutan tugas dan tuntutan peran. 

Gambar 2.1 

Hubungan Konflik Kerja, Stres Kerja dan Kinerja. 
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1. Variabel Independen (X1) : Konflik Kerja dan Stres Kerja. 

 Variabel Independen atau variabel bebas merupakan variabel 

penyebut atau penentu. 

2. Variabel Dependen (Y) : Kinerja  

 Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel akibat 

atau variabel yang tergantung pada variabel lainnya. 

 Dalam kerangka konsep di atas, di jelaskan bahwa konflik kerja dan 

stres kerja merupakan variabel bebas yang dapat mempengaruhi kinerja yang 

merupakan variabel terikat. 

E. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas hasil penelitian penelitian. 

Hipotesis merupakan jawaban sementara masalah penelitian yang 

kebenarannya harus diuji secara empiris. Berdasarkan pada gambar kerangka 

konseptual penelitian ini, maka dapat disusun hipotesis penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

Konflik kerja dan stress kerja menurut Minarsih merupakan persoalan 

yang tidak dapat terhindarkan. Kedua hal tersebut pasti terjadi, apalagi dalam 

suatu organisai yang sudah bersar diamana persoalan akan selalu ada. 

organisasi yang sudah besar dimana persoalan akan terus ada. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2015 ) terdapat pengaruh antara stres 

kerja dan konflik kerja terhadap kinerja karyawan secara negatif dan simultan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika stres kerja dan konflik kerja 

meningkat, maka kinerja karyawan akan menurun. 
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Dan didukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ria Puspitasari 

(2015) dengan judul pengaruh stres kerja dan konflik kerja terhadap kinerja 

karyawan Jambuluwuk Malioboro Boutiqoue Hotel Yogyakarta, yang 

menghasilkan bahwa secara bersama-sama stres kerja dan konflik kerja 

berpengaruh pada kinerja karyawan. Dariuraian tersebut, maka dapat 

dihipotesiskan 

H1 : Terdapat pengaruh negatif dan signifikan konflik kerja terhadap 

kinerja Driver Gojek area Malang. 

Konflik kerja sering terjadi didalam lingkungan kerja. Karyawan yang 

sering marah atau emosional akan membuat rekan sekerjanya merasa tidak 

nyaman. Jika karyawan marah satu sama lain maka kinerja dan 

produktifitasnya akan menurun, ketika mereka harus bekerja sama dalam tim 

mereka cenderung hanya akan memfokuskan menyelesaikan pekerjaan mereka 

masing-masing daripada mengonsentrasikan diri pada penyelesaian konflik. 

Dan didukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Guswarno (2011) 

dengan judul pengaruh konflik kerja terhadap kinerja karyawan pada PT.PP. 

LOMSUM Kabupaten Bulukumba Makasar yang menghasilkan bahwa konflik 

kerja berpengaruh negatif  pada kinerja. 

H2 : Terdapat pengaruh negatif san signifikan stres kerja terhadap 

kinerja Driver Gojek area Malang. 

Stres kerja adalah perasan yang menekan atau merasa tertekan yang 

dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Beban kerja berlebihan akan 

membuat karyawan merasa tertekan dengan pekerjaanya, mereka merasa 
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pekerjaan yang dibebankan terlalu berat sehingga kuantitas kerja yang 

dihasilkan karyawan tidak maksimal. Dan didukung penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Natalya (2018) dengan judul pengaruh stres kerja terhadap 

kinerja karyawan pada Kantor Pengelola It Center Manado yang menghasilkan 

bahwa stres kerja berpengaruh negatif  pada kinerja. 

H3 : Terdapat pengaruh negatif dan signifikan konflik dan stres terhadap 

kinerja Driver Gojek area Malang 

Jika antar karyawan tidak saling mendukung dalam pekerjaan maka 

perusahaan tidak akan mencapai visi misi dan targetnya. Stres kerja yang 

disertai dengan konflik kerja menciptakan suasana yang tidak kondusif dan 

kinerja menjadi tidak optimal. Dengan demikian stres dan konflik kerja 

berpengaruh negatif terhadap kinerja. Sejalan dari penelitian yang dilakukan 

Ahirrudin (2011) yang berjudul pengaruh konflik dan stress terhadap kinerja 

karyawan CV. Bina Cipta Nusa Perkasa Bandar Lampung. Dari hasil 

perhitungan dan uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan antara variabel Konflik dan Stress (X) terhadap kinerja pegawai (Y) 

CV. Bina Cipta Nusa Perkasa. 


