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ABSTRAK 

 

 

AGUNG SURATMAN, NIM. 1521103775, Fakultas Ekonomi, Jurusan 

Manajemen, Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. “PENGARUH 

KONFLIK DAN BEBAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN 

PADA KANWIL DJP JATENG II” 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk : 1) 

mengetahui pengaruh konflik terhadap kinerja karyawan pada Kanwil DJP Jateng 

II; 2) mengetahui pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan pada Kanwil 

DJP Jateng II; 3) mengetahui pengaruh konflik dan beban kerja terhadap kinerja 

karyawan pada Kanwil DJP Jateng II.  

Teknik pengumpulan data dengan observasi, angket dan wawancara. 

Sampel dalam penelitian ini sejumlah 50 karyawan. Variabel dalam penelitian ini 

yaitu variabel bebas : konflik (X1) dan beban kerja (X2) serta variabel terikat (Y) : 

kinerja karyawan. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier 

berganda dengan bantuan program SPSS.  

Dari hasil uji t dengan SPSS diperoleh nilai hitung untuk X1= 1,407,  dan 

X2= 2,935 dengan tingkat signifikansi untuk X1= 0,046 dan X2= 0,005. Dengan 

menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut berada di bawah 

taraf 5%.  Untuk X1, t hitung sebesar 1,407< t tabel sebesar 2,000 sehingga 

hipotesis ditolak yang berarti tidak pengaruh konflik terhadap kinerja karyawan 

Kanwil DJP Jateng II. Untuk X2, t hitung sebesar 2,935 > t tabel sebesar 2,000 

sehingga hipotesis dapat diterima yang berarti ada pengaruh beban kerja terhadap 

kinerja karyawan Kanwil DJP Jateng II. Sedangkan dari perhitungan uji F 

didapatkan Fhitung sebesar 5,363 dengan taraf signifikansi 0,000. Hal ini 

menunjukkan bahwa signifikan Fhitung  lebih kecil dari signifikan 0,05, maka 

dinyatakan variabel konflik dan beban kerja secara bersama-sama (simultan) 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan Kanwil DJP Jateng.  

 

  

 

Kata kunci : konflik, beban kerja, kinerja 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Suatu organisasi atau instansi didirikan dengan  berbagai  macam  tujuan 

yang telah  ditetapkan. Tujuan  organisasi dapat tercapai apabila manajemen  

dapat mengelola, menggerakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki 

termaksud sumber daya manusianya, secara efektif dan efisien. Orang-orang 

yang ada dalam organisasi, baik sebagai pimpinan maupun bawahan,  

memegang peranan menentukan, karena berkembang tidaknya suatu 

organisasi tergantung pada sumber daya manusia, sebagai penentu dan 

penggerak jalannya organisasi. 

Ketika orang-orang dalam suatu organisasi berkolaborasi  dalam  kerja,  

maka bisa saja muncul konflik atau perselisihan yang akan mengganggu 

kinerjanya. Oleh karenanya dalam suatu organisasi, diperlukan hubungan yang 

baik antara pimpinan dan bawahan. Jika komunikasi dapat terjalin baik  antara 

atasan dengan bawahan maupun sesama pegawai maka kecil kemungkinan 

konflik itu dapat terjadi di dalam suatu organisasi. Konflik sendiri mengacu 

pada satu proses dimana satu pihak (orang atau berkelompok) merasakan 

tujuannya sedang ditentang atau secara negatif dipengaruhi oleh pihak lain. 

Perbedaan yang terdapat dalam suatu organsiasi sering kali menyebabkan 

terjadinya ketidakcocokan yang akhirnya menimbulkan konflik. 
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Pada dasarnya konflik bukanlah sesuatu hal yang buruk,  konflik dapat 

berdampak positif dan dapat pula berdampak negatif. Dampak positif dari 

konflik antara lain : konflik dapat meningkatkan kualitas keputusan  

organisasional, konflik dapat membuka masalah dan menyelesaikan masalah 

yang sebelumnya diabaikan, konflik dapat mendorong  karyawan  untuk  lebih  

mengapresiasi karyawan lain sesuai dengan posisi masing-masing dan konflik 

dapat mendorong munculnya ide-ide baru untuk melakukan perubahan.  

Kemunculan dampak positif ini membutuhkan dukungan dari manajer 

untuk secara efektif dalam mengelola konflik yang muncul dalam  

organisasinya. Bagi perusahaan/organisasi, hal  ini  tentu  akan  memberikan  

keuntungan dimana kinerja  karyawan  akan  mengalami peningkatan sehingga 

meningkatkan kualitas organisasi. Dampak negatif dari konflik,  sebagaimana  

yang banyak  kita  lihat  bahwa  konflik  dapat  menghasilkan  emosi  negatif  

yang  kuat. 

Reaksi emosional ini merupakan tanda awal akan munculnya rantai 

reaksi yang dapat berbahaya efek dalam organisasi. Selain reaksi negatif 

tersebut dapat menimbulkan ketegangan, juga dapat mengalihkan perhatian 

karyawan dari tugas yang sedang dikerjakannya. Pada akhirnya, konflik  

tersebut akan  berdampak negatif  pada  kinerja  individu,  kelompok  maupun  

organisasi.  Agar  konflik  tidak menimbulkan  pengaruh  yang  sifatnya  

negatif,  konflik  harus segera diselesaikan agar tetap berada pada batas-batas 

kewajaran. Proses tindak lanjut dari penyelesaian konflik tentu saja harus 

dilakukan dengan cepat  dan  bijaksana.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk  
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menghindari  terganggunya sistem  kerja,  suasana  kerja  dan  yang  terutama  

kinerja  dari  karyawan  itu  sendiri. 

Dalam suatu instansi di butuhkan sumber daya manusia yang memiliki 

kuantitas dan kualitas kerja pegawai seperti kerapian, ketelitian, dan 

keterkaitan hasil dengan tidak mengabaikan volume pekerjaan serta volume 

kerja yang dihasilkan dalam keadaan normal sangat berpengaruh dalam suatu 

instansi. Karena setiap instansi menginginkan kerapian, ketelitian disetiap 

kinerja pegawai, begitu juga pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak 

Jawa Tengah II. Berdasarkan hasil pengamatan langsung di Kanwil DJP 

Jateng II , fenomena yang terjadi menyangkut kinerja adalah meskipun dalam 

kinerja, karyawan telah mengedepankan kerapian dan ketelitian namun masih 

terjadi kekurang telitian dan salah dalam menjalankan tugasnya sehingga 

terjadi kesalah. 

Hal lain yang mempengaruhi kinerja  karyawan  dalam suatu organisasi 

adalah adanya beban kerja yang mungkin berlebihan pada karyawan dan dapat 

mengakibatkan timbulnya stress kerja. Karyawan yang bekerja dengan volume 

pekerjaan  yang  banyak  belum  tentu  mendapatkan  tekanan  kerja  seperti  

karyawan  yang  bekerja  dengan  volume  pekerjaan  yang sedikit. Kondisi 

kerja yang buruk berpotensi menjadi penyebab karyawan mudah jatuh sakit, 

mudah stres, sulit berkonsentrasi dan menurunnya kinerja. Untuk itu, usaha 

untuk meningkatkan kinerja karyawan, diantaranya adalah dengan  

memperhatikan beban kerja, baik itu beban kerja fisik maupun beban kerja 

mental. Untuk mencapai kinerja yang maksimal pentingnya organisasi 
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memperhatikan kondisi sumber daya manusianya  karena tubuh manusia 

mempunyai batasan tertentu dalam melakukan pekerjaan. Dengan pemberian 

beban kerja yang efektif, organsiasi dapat mengetahui sejauh mana 

karyawannya dapat diberikan beban kerja yang  maksimal dan sejauh mana 

pengaruhnya terhadap kinerja organisasi itu sendiri, karena kinerja sangat 

penting bagi sebuah organisasi.  

Menurut para karyawan, banyak pekerjaan di Kanwil DJP Jateng II 

belum dilaksanakan dengan tepat target, dan tepat waktu. Selanjutnya 

diketahui bahwa distribusi beban kerja belum konsisten setiap bulannya. 

Indikasi beban kerja di Kanwil DJP Jateng II menetapkan waktu kerja bagi 

karyawannya dari jam 08.00-16.00 atau selama 8 jam. Namun pada 

kenyataanya banyak karyawan yang bekerja lebih dari jam yang ditentukan. 

Tuntutan pekerjaan yang belum terselesaikan mengakibatkan karyawan harus 

menyelesaikan pekerjaan melebihi jam kerja.  

Berangkat dari hal tersebut maka dalam penelitian ini peneliti mengambil 

judul “PENGARUH KONFLIK DAN BEBAN KERJA TERHADAP 

KINERJA KARYAWAN PADA KANWIL DJP JATENG II.” 

 

B.  Alasan Pemilihan Judul 

Alasan pemilihan judul dalam penelitian ini adalah : 

1. Alasan Objektif 

a.  Ketika orang-orang dalam suatu organisasi berkolaborasi  dalam  kerja,  

maka bisa saja muncul konflik atau perselisihan yang akan 

mengganggu kinerja organisasi. 
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b. Salah satu usaha untuk meningkatkan kinerja karyawan, diantaranya 

adalah dengan  memperhatikan  beban kerja, baik itu beban kerja fisik 

maupun beban kerja mental Peningkatan kinerja karyawan dapat 

tercapai apabila karyawan tidak merasa tertekan dalam melakukan 

pekerjaannya. 

2. Alasan Subjektif 

a. Tertarik dengan masalah konflik dan beban kerja yang dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan. 

b. Dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama pendidikan. 

 

C.  Penegasan Judul 

Berdasarkan judul yang penulis sampaikan dalam penulisan ini, maka 

perlu penulis tegaskan istilah-istilah yang ada dalam penelitian : 

1. Konflik 

Konflik adalah suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan 

oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi  dengan  kenyataan  

apa yang  diharapkannya (Mangkunegara, 2000:155) 

2. Beban Kerja 

Beban kerja adalah suatu kondisi dari pekerjaan dengan uraian tugasnya 

harus diselesaikan pada batas waktu tertentu (Tarwaka, 2011:106). 

3. Kinerja  

Kinerja adalah hasil seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu 

di dalam melaksanakan tugas, seperti standar hasil kerja, target atau 
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sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah 

disepakati bersama (Rivai & Basri, 2004: 14). 

 

D.  Pembatasan Masalah 

Dalam sebuah penelitian perlu adanya pembatasan masalah agar 

permasalahan yang akan diteliti tidak melebar. Menyangkut kinerja karyawan 

terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya. Dalam hal ini penulis akan 

membatasi masalah yang diteliti meliputi pengaruh dari konflik dan beban 

kerja terhadap kinerja karyawan pada Kanwil DJP Jateng II. 

 

E.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 

adalah: 

1. Adakah pengaruh konflik terhadap kinerja karyawan pada Kanwil DJP 

Jateng II? 

2. Adakah pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan pada Kanwil 

DJP Jateng II? 

3. Adakah pengaruh konflik dan beban kerja terhadap kinerja karyawan pada 

Kanwil DJP Jateng II? 

 

F.  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh konflik terhadap kinerja karyawan pada 

Kanwil DJP Jateng II. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan pada 

Kanwil DJP Jateng II. 

3. Untuk mengetahui pengaruh konflik dan beban kerja terhadap kinerja 

karyawan pada Kanwil DJP Jateng II. 

 

G.  Manfaat Penelitian 

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  sebagai 

berikut: 

1. Bagi Organisasi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

perusahaan dalam menyikapi masalah sumber daya manusia yang 

menyangkut tentang konflik, beban kerja dan kinerja. 

2. Bagi Pihak Akademisi 

Hasil  penelitian  diharapkan  dapat  menjadi  bahan  pembelajaran  dan 

memperkaya bahan  pembelajaran  dan  pengaplikasian  ilmu  pengetahuan 

dibidang manajemen, khususnya dalam bidang manajemen sumber daya 

manusia. 

3. Bagi Pihak Lain 

Hasil  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  tambahan  rujukan  bagi 

penelitian selanjutnya serta sebagai pertimbangan bagi organisasi  yang 

menghadapi masalah serupa. 

4. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai 

manajemen sumber daya manusia secara riil khususnya yang menyangkut 

masalah konflik, beban kerja dan kinerja karyawan. 
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H.  Sistematika Penulisan 

Bab I  Pendahuluan berisi latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, 

penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka berisi manajemen sumber daya manusia, tinjauan 

tentang konflik, beban kerja, tinjauan tentang kinerja, hipotesis serta 

penelitian terdahulu.  

Bab III Metode Penelitian berisi tentang metode-metode yang dilakukan 

dalam penelitian serta gambaran umum objek penelitian. 

Bab IV Hasil dan Pembahasan berisi tentang analisis data dan pembahasan 

yang berisi tentang penyajian data dan analisis data penelitian. 

Bab V Simpulan dan Saran berisi kesimpulan dari keseluruhan bab skripsi 

yang ada beserta saran-sarannya. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Penelitian ini dilaksanakan untuk menguji pengaruh variabel konflik dan 

beban kerja terhadap kinerja karyawan Kanwil DJP Jateng II. Dari hasil dan 

analisis data serta pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan 

sebagai berikut ini : 

1. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan persamaan 

regresi linier berganda yaitu Y = 23,191 + 0,194 X1 + 0,149X2. Setiap 

variabel bernilai positif yang berarti bahwa konflik dan beban kerja 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan Kanwil DJP Jateng II. 

2. Dari hasil uji t dengan SPSS diperoleh nilai t hitung untuk X1= 1,407,  dan 

X2= 2,935 dengan tingkat signifikansi untuk X1= 0,046 dan X2= 0,005. 

Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut 

berada di bawah taraf 5%.  Untuk X1, t hitung sebesar 1,407< t tabel 

sebesar 2,000 sehingga hipotesis ditolak yang berarti tidak pengaruh 

konflik terhadap kinerja karyawan Kanwil DJP Jateng II. Untuk X2, t 

hitung sebesar 2,935 > t tabel sebesar 2,000 sehingga hipotesis dapat 

diterima yang berarti ada pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan 

Kanwil DJP Jateng II.  

3. Dari perhitungan uji F didapatkan F hitung sebesar 5,363 dengan taraf 

signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa signifikan Fhitung  lebih 
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kecil dari signifikan 0,05, maka dinyatakan variabel konflik dan beban 

kerja secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan Kanwil DJP Jateng II. 

4. Dari hasil perhitungan koefisien determinasi menunjukkan bahwa 

koefisien determinasi (R
2
) yang diperoleh sebesar 0,186. Hal ini berarti 

18,6% kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh variabel konflik dan beban 

kerja. Sedangkan sisanya yaitu 81,4% kinerja karyawan Kanwil DJP 

Jateng II dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini.  

 

B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil perhitungan dimuka, saran yang dapat diberikan 

peneliti pada pihak perusahaan sehubungan dengan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Sebaiknya manajemen konflik maupun kinerja karyawan lebih 

ditingkatkan.  

2. Semua karyawan harus saling memahami karakter dan sifat satu sama lain 

yang akan menciptakan suasana dalam lingkungan pekerjaan menjadi 

nyaman seperti satu keluarga besar sehingga memimimalisir terjadinya 

konflik antar karyawan 

3. Bagi pimpinan Kanwil DJP Jateng II,  disarankan untuk mengevaluasi 

kembali beban kerja yang  diberikan  kepada  karyawannya  agar  mereka  

tidak  merasa  terbebani. 
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4. Bagi  peneliti  selanjutnya  diharapkan  dapat  menggali  variabel -variabel  

independen  lainnya yang  bertujuan  untuk  mengetahui  variabel -variabel  

lain  yang  dapat  mempengaruhi  kinerja karyawan. 
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