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Pengaruh Konflik Kerja dan Stress Kerja Terhadap Kinerja Pegawai  

di Kawasan Industri Meubel Bukir Kota Pasuruan  

BAB1 

PENDAHULUAN  

 

A. LATAR BELAKANG  

Di era globalisasi saat ini persaingan bisnis menjadi semakin ketat. 

Untuk bisa bersaing secara kompetetif dengan organisasi lainnya,organisasi 

di tuntut mempunyai kompetetif dan peka terhadap perubahan yang terjadi 

di lingkungannya. Di mana di era saat ini persaingat sangat ketat serta 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat,perubahan 

menjadi semakin ketat.perubahan tersebut membawa tuntutan yang lebih 

tinggi dimana segala sesuatau di tuttut untuk berjalan dengan cepat,lancar 

dan terarah untuk mencapai tujuan secara efektif dan efesien. Hingga saat 

ini,isu-isu mengenai penentu kinerja karyawan pada beberapa perusaahaan 

masih menjadi isu yang menarik untuk di teliti. Manajemen merupakan 

suatu proses yang sangat di butuhkan dalam dunia perusahaan,karena dalam 

proses manejemen terdapat langkah-langkah atau tahapan dalam mencapai 

tujuan perusahaan sehingga dapat mencapai tujuan tersebut secara efektif 

dan efisien.manajemen dapat diartikan sebagai proses mencapai hasil 

melelui orang lain dengan memaxsimumkan pendayagunaan sumber daya 

yang ada .manajemen adalah sebuah proses yang di lakukan untuk 

mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkain kegiatan berupa 

perencanaan,perorganisasian,pengarahan,dan pengendalian orang-orang 

serta sumber daya organisasi lainnya.keberhasilan suatu organisasi dalam 

organisasi dalam menghadapi perubahan tersebut tergantung pada 

kemampuan organisasi untuk mengelelola berbagai macam sumber daya 

yang di miliki,salah satu yang sangat penting yaitu sumber daya 

manusia(SDM).  

Sumber daya manusia merupakan bagian terpenting dalam suatu 

perusahaan,yang mana sumber daya manusia tersebut tidak dapat di 
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perkirakan kekuatannya karna memiliki cipta dan karya seperti 

bakat,tenaga,dan kreatifitas .manajemen sumber daya manusia adalah ilmu 

atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya ( tenaga 

kerja ) yang di miliki oleh individu secara evisien dan efektif serta dapat di 

gunakan secara maxsimal sehingga tercapai tujuan bersama 

perusahaan.karyawan,masyarakat menjadi maxsimal, peran sumber daya 

manusia tidak dapat di pandang sebelah mata keberadaannya meskipun 

perusahaan telah menggunakan mesin dan peralatan modren yang serta 

canggi dan otomatis. Hal tersebut di karenakan sumber daya manusia 

memiliki peran paling penting dan paling besar kepada perusahaan dan yang 

menentukan strategi tercapai tujuan suatau perusahaan. 

Demi menjalankan program perusahaan maka perlu sumber daya 

manusia yang handal untuku mengelolah.dalam menjalankan tugas dan 

fungsi-fungsinya tersebut peran pegawai sebagai anggota perusahaan sangat 

penting,dalam keberhasilan perusahaan atau suatu organisasi tidak lepas dari 

dari kinerja,kopetensi,dan peran karyawan.dalam persaingan yang semakin 

ketat ini perusahaan mengharapkan agar karyawan memiliki kinerja yang 

baik supaya dapat mendukung pencapainya sasaran perusahaan.kinerja 

mengarah pada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta 

kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan.menurut winardi 

kinerja merupakan konsep yang bersifat universial yang merupakan 

efektifitas operasional secara organisasional,bagian organisasi dan karyawan 

berdasarkan standart dan kreteria yang tlah di tetapkan sebelumnya. 

Sedangkan menurut robbbitns kinerja karyawan adalah secara umum 

merupakan hasil yang di capai oleh karyawan dalam bekerja yang berlaku 

untuk suatu pekerjaan tertentu. Maksud dan tujuan kinerja adalah menyusun 

sasaran yang berguna tidak hanya untuk mengevaluasi kinerja pada akhir 

periode tertentu,melainkan hasil proses kerja sepanjang priode 

tersebut.manajemen perusahaan atau organisasi di tuntut untuk 

mengembangkan cara baru untuk mempertahankan pegawai yang memiliki 

kinerja,yang baik serta mengembangkan potensinya agar memberikan 
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kontribusi maksimal pada organisasi.namun bnyak perusahaan merasa 

potensi karyawannya tidak berkembang atau bahkan mengalami pasang 

surut,setidaknya tidak sebagus ketika mereka diseleksi masuk perusahaan. 

Di beberapa perusahaan banyak di temui aktivitas karyawan yang 

ditemui,kedisplinan tidak terkendali dan sikap kerap bolos sering terjadi 

dalam internal perusahaan.selain itu,karyawan terkadang tidak mampu 

menyelesaikan kerjanya dalam waktu kerja harus memaksa karyawan untuk 

lembur pekerjaan yang sama.maslah dari kinerja karyawan mengalami 

penurunan ini menjadi hal yang perlu di perhatikan dalam organisasi.hal ini 

kemudian menyebabkan adanya target tertentu yang di berikan karyawan 

dalam menyelesaikan pekerjaan menjadi beban kerja yang dapat di alami 

oleh karyawan.beban kerja yang berlebihan atau terlalu sedikit apabila 

seseorang merasa tidak sanggup untuk melakukan tugasnya serta beban 

kerja jugak dapat menimbulkan kebutuhan untuk bekerja selama jumla kerja 

yang cukup banyak,yang merupakan sumber utama stress,penyebab stress 

dapat di bagi menjadi dua yaitu internal dan esternal di mana slah satu 

penyebab stress yang berasal dari external yaitu beban kerja yang di rasakan 

individu sebagaimna di ungkap oleh cooper.menurut gunoval bahwa stress 

biasanya di lihat sebagai hasil dari beban yang tinggi hubungan antra 

pengaruh  ini complex karena beban yang tinggi karyawan tersebut tidak 

dapat melaksanakan tugas dengan baik maka stress tersebut muncul. 

Konflik kerja dan stress kerja adalah merupakan persoalan yang tidak 

dapat terhindarkan.kedua hal tersebut pasti terjadi apalagi dalam suatu 

organisasi yang sudah besar di mana persoalan akan trus ada.akibat positif 

dari konflik kerja misalnya miningkatnya produktivitas kerja masing-masing 

individu merasa tidak nyaman dengan kondisi yang ada pihak yang terlibat 

mencari kebenarannya sendiri.dampak positif dan negatif.dampak positif 

stress pada tingkat rendah sampai pada tingkat moderat bersifat fungsional 

dalam arti berperan sebagai pendorong peningkat kinerja 

karyawan.sedangkat pada dampak negatif stress tingkat yang tinggi adalah 

penurunan pada kinerja karyawan yang drastis.berdasarkan uraian dapat 
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mendasari penulisan untuk melakukan penelitian mengenai (pengaruh 

konflik kerja dan stress kerja terhadap kinerja karyawan ) 

 

B. RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut,perumusan masalh sebagai 

berikut: 

1. Apakah ada pengaruh stress kerja dan konflik kerja terhadap kinerja 

karyawan ? 

2. Apakah ada pengaruh konflik kerja terhadap kinerja karyawan ? 

3. Apakah ada pengaruh stress kerja terhadap kinerja karyawan ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN  

penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui apakah pengaruh stress kerja dan konflik kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan pada Meubel Bukir Kota Pasuruan. 

2. Mengetahui apakah pengaruh konflik kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

pada Meubel Bukir Kota Pasuruan. 

3. Mengetahui pengaruh stress kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada 

Meubel Bukir Kota Pasuruan. 

 

D. Manfaat penelitian  

Manfaat yang di harapkan dari hasil penilitian ini dapat di jabarkan sebagai 

berikut : 

1) Bagi Perusahaan  

Memberikan bahan pertimbangan kepada pihak perusahaan,khususnya 

mengenai pengaruh stress kerja dan konflik kerja terhadap kinerja 

karyawan demi perbaikan dan pengembangan perusahaan yang di 

teleti.serta dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih 

banyak kepada karyawan dalam bekerja di perusahaan agar kinerja 

dapat semakin baik. 
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2) Bagi Akademi  

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis 

dalam bidang penelitian mulai dari pengumpulan data,pengolahan data 

hingga penyajian,dalam bentuk laporan serta dapat menjadi bahan 

referensi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan manajemen 

sumber daya manusia terkhusus dengan judul pengaruh konflik kerja 

dan stres kerja terhadap kinerja karyawan  

3) Bagi Publik  

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan 

yang berkaitan dengan pengaruh konflik kerja dan stress kerja terhadap 

kinerja karyawan dan sebagai bahan referensi dalam bidang manajemen 

sumber daya manusia khususnya bagi penelitian selanjutnya. 

 


