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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Konflik kerapkali terjadi pada kesibukan sehari-hari. Menurut Mack dan 

Synder dalam Liliweri (2004), konflik merupakan pergesekan antara dua atau lebih 

pihak yang memperebutkan kelangkaan kedudukan atau kesukaran sumber melalui 

tindakan merukah, menyakiti atau taktik-taktik lain yang saling menjalankan atau 

mengontrol yang menyebabkan musnahnya relasi pihak-pihak yang ikut serta 

tersebut. Dengan adanya konflik juga dapat memicu adanya sikap permusuhan atau 

perbedaan di antara pihak-pihak tersebut dimana memandang satu sama lain 

sebagai rintangan maupun hambatan dalam usaha menuju suatu tujuan tertentu 

ataupun memenuhi apa yang menjadi kebutuhan pihak tersebut (Jones et al., 2013). 

Selain dari banyaknya teori-teori yang menjelaskan mengenai penyebab dari sebuah 

konflik di masyarakat, pada dasarnya konflik, dalam skala kecil maupun besar, 

berpotesi besar terjadi dan menjadi sebuah realita sosial di dunia ini. Menurut 

Rahim (1997), konflik adalah proses di mana orang saling tidak setuju atas isu-isu 

penting, sehingga menciptakan gesekan. Konflik memiliki dua pandangan umum, 

pandangan umum pertama menyebutkan bahwa konflik dalam sebuah organisasi 

merupakan hal yang disfungsional dan merugikan. Pandangan kedua adalah konflik 

merupakan bagian dari kehidupan berorganisasi yang dapat membantu 

mengembangkan kualitas seseorang atau pihak tertentu dalam pengambilan 

keputusan serta meningkatkan tingkat efektivitasnya (Schwenk, 1999). Kedua 

pandangan tersebut tidaklah salah, sebaliknya bisa saling melengkapi pandangan 

seseorang dalam menyikapi suatu konflik yang dihadapinya. Pada akhirnya semua 

konflik yang terjadi dalam berkehidupan sehari-hari bisa dilatih dan diatur agar 

mampu diselesaikan dengan baik, disitulah muncul istilah manajemen konflik. 

Manajemen konflik pada dasarnya memiliki artian sebagai suatu proses 

pengelolaan konflik yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Ross et al (1994) 

menyatakan manajemen atau tata laksana konflik adalah tindakan yang dilakukan 

pengambilan para pemain atau pelaku ketiga guna memfokuskan percekcokan ke 

suatu arah produk tertentu yang boleh jadi ataupun tidak boleh jadi menyebabkan 

suatu akhir berupa penanganan konflik dan bisa jadi atau tidak bisa jadi 
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menciptakan ketenteraman, hal positif, inovatif, berjanji, atau agresif. Manajemen 

konflik terdapat keterlibatan bantuan diri sendiri, kolaborasi dalam mengatasi 

masalah (dengan atau tanpa pertolongan pihak ketiga) atau pemungutan ketentuan 

oleh pihak lainnya. Rahim (2002) yang mengadopsi teori dari penelitian 

sebelumnya dilakukan oleh Kilmann dan Thomas (1974) yang menggunakan dua 

dimensi, dimensi pertama disebut dengan concern for self, adalah tingkat di mana 

seseorang memuaskan kekhawatirannya sendiri dalam menghadapi konflik, 

dimensi kedua disebut dengan concern for others, adalah  tingkat di mana seseorang 

memuaskan keprihatinan atau kebutuhan dari orang lain. Kedua dimensi ini 

menghasilkan lima gaya penanganan konflik yaitu; integrating/collaborating, 

obliging/accommodating, dominating/competing, avoiding, dan compromising. 

Suatu metode yang berorientasi kepada teknik manajemen konflik mengarah pada 

arketipe komunikasi (termasuk karakter) para eksekutor dan dengan cara apa 

mereka memengaruhi kepentingan dan menginterpretasikan terhadap konflik. 

Dalam dunia pekerjaan maupun berorganisasi, jika sebuah konflik tidak dapat 

dikelola dan diselesaikan dengan baik, Meyer (2004) serta Trudel dan Reio (2011) 

menyatakan bahwa mengelola konflik di tempat kerja dengan buruk dapat 

berdampak negatif pada tingkat dan frekuensi konflik di masa depan dan dapat 

berdampak buruk terhadap produktivitas dan kinerja pekerjaan. Itu dapat secara 

negatif memengaruhi hasil organisasi seperti produktivitas, absensi, komitmen, dan 

kinerja kerja (Meyer, 2004; Thomas et al., 2005; Giebels & Janssen, 2005; Trudel 

& Reio, 2011). Namun, mengelola konflik ini bukanlah proses yang mudah, 

berbagai tindakan organisasi harus diambil, termasuk memahami posisi, 

berkomunikasi, dan menyelesaikan masalah serta berurusan dengan emosi (Brett, 

2001; Behfar et al., 2008). Berdasarkan pernyataan-pernyataan dari para ahli 

mengenai dampak negatif jika pengelolaan konflik dilakukan dengan buruk diatas, 

menjadikan pengelolaan konflik dengan baik sebagai prioritas utama dalam 

berorganisasi maupun dunia kerja. Pengelolaan konflik yang baik menunjukan 

dapat menurunkan tingkat stress, meningkatkan kualitas hubungan jangka panjang, 

dan mengurangi pertahanan emosi (DeChurch et al., 2007). Jika konflik dikelola 

dengan baik, itu dapat mengarah pada manfaat pribadi dan organisasi (Silverthorne, 

2005). Dengan mengetahui dampak negatif serta positif dari manajemen konflik 
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beserta tujuanya, hal tersebut menjabarkan dengan jelas pentingnya melakukan 

pengelolaan konflik dengan baik dalam berorganisasi maupun dunia kerja. Dengan 

pengelolaan konflik yang sesuai dengan tujuan dasarnya, akan menuai hal-hal 

positif dan terjauhkan dari dampak negatif diatas. Sesuai dengan pernyataan 

mengenai dampak negatif jika manajemen konflik dilakukan dengan baruk yang 

dipaparkan oleh Meyer (2004) dan Trudel dan Reio (2011) diatas, membuktikan 

bahwa pengelolaan konflik memiliki keterkaitan erat dengan kinerja kerja yang 

merupakan salah satu aspek penting dalam berorganisasi maupun dunia kerja.  

Menurut Tjosvold (2002) kinerja tim senyatanya dinilai dari kesanggupan 

keteraturan setiap pribadi karyawan dalam cara mengalokasikan tugas pokok dan 

kewajiban tugas kerja kepada teman kerja lainnya, adanya transparansi melalui 

pendayagunaan koneksi antar rekan kerja, merefleksikan efektifitas dan 

kemampuan kerja, serta mau menyepakati prosedur-prosedur baru dalam 

pemecahan perkerjaan. Sedangkan menurut Mathis dan Jackson (1999), kinerja 

kerja pada hakikatnya adalah apa yang dikerjakan atau tidak dikerjakan pegawai, 

manajemen atau tata laksana kinerja adalah semua kegiatan yang dilakanakan untuk 

menaikkan produktivitas perusahaan dan atau organisasi, dan juga kemampuan 

setiap individu personal dan tim kerja di perusahaan tersebut. Sehingga dapat 

disimpulkan berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas bahwa kinerja kerja 

memiliki hubungan erat dengan seluruh kegiatan yang dilakukan saat berada di 

lapangan pekerjaan seperti berbagi tugas antar sesama kolega, mencapai kriteria 

target yang telah disepakati bersama, hingga kemampuan karyawan dalam bekerja 

sama. Dikarenakan itu, krusial bagi organisasi maupun pekerjaan untuk memiliki 

standar kinerja kerja masing-masing.  

 Program Studi Bisnis Perhotelan adalah sebuah Program Studi dibawah 

Fakultas Bisnis Pariwisata di Universitas Agung Podomoro yang terletak di Central 

Park Mall, Jakarta Barat dan sudah ada sejak universitas itu dibuka pada tahun 

2014. Profil lulusan pendidikan dan pengajaran Diploma 4 Bisnis Perhotelan 

mampu mengembangkan dan mendidik siswa tentang pengetahuan, keterampilan 

dan kemampuan mengelola bisnis hotel dan berkomitmen penuh untuk 

menghasilkan nilai optimal pada lulusan yang memiliki jiwa dan semangat 

kewirausahaan, budaya Indonesia dan kualitas internasional. Sebagai Program 
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Studi yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak dari tahun ke tahun, menjadikan 

Bisnis Perhotelan sebagai Program Studi favorit di Universitas Agung Podomoro. 

Tentunya dengan semakin banyaknya mahasiswa, maka semakin besar pula 

tanggung jawab yang ditanggung oleh para karyawan Program Studi Bisnis 

Perhotelan untuk memberikan jasanya dengan kualitas terbaik bagi seluruh 

mahasiswa. Hal ini juga menitikberatkan bagi para karyawan Program Studi 

tersebut untuk memiliki manajemen konflik yang baik diantara sesama kolega kerja 

sehingga meminimalisir adanya gesekan yang dapat memberikan dampak negatif 

terhadap kinerja kerja serta dapat memberikan pelayanan mendidik yang 

berkualitas.  

Sehingga, dapat disimpulkan bersumber dari latar belakang yang penulis 

sudah jabarkan di atas, penelitian ini ingin melihat penerapan manajemen konflik 

pada karyawan Program Studi Bisnis Perhotelan di Universitas Agung Podomoro 

terapkan dan bagaimana penerapan manajemen konflik tersebut dapat memberikan 

pengaruh terhadap kinerja kerja di Program Studi tersebut. Pada akhirnya, penulis 

ingin melakukan sebuah penelitian dengan judul, “HUBUNGAN MANAJEMEN 

KONFLIK DENGAN KINERJA KERJA KARYAWAN PROGRAM STUDI 

BISNIS PERHOTELAN UNIVERSITAS AGUNG PODOMORO”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Bersumber dari latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, penulis 

mengidentifikasi beberapa masalah. Di dalam lingkup karyawan Program Studi 

Bisnis Perhotelan Universitas Agung Podomoro sudah tercipta lingkungan kerja 

yang cukup kondusif dan sehat, namun seringkali timbul peluang terjadinya 

gesekan antara karyawan sehingga dapat menimbulkan konflik. Selain daripada itu, 

di dalam lingkup karyawan Program Studi Bisnis Perhotelan Universitas Agung 

Podomoro sudah memiliki standar kinerja kerja yang berlangsung dan terukur, 

sehingga menarik untuk diketahui bagaimana standar kinerja kerja yang 

sebelumnya sudah ada jika dikaitkan dengan manajemen konflik.  

1.3 Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini dibatasi hanya meneliti hubungan manajemen konflik 

terhadap kinerja kerja karyawan Program Studi Bisnis Perhotelan Universitas 

Agung Podomoro. 
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1.4 Rumusan Masalah 

 Berlandasan dengan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, sehingga 

permasalahan dari penelitian ini adalah; 

1. Apakah ada hubungan atau korelasi positif antara manajemen 

konflik integrasi/kolaborasi dengan kinerja kerja karyawan Program 

Studi Bisnis Perhotelan Universitas Agung Podomoro? 

2. Apakah ada hubungan atau korelasi positif antara manajemen 

konflik obligasi/akomodasi dengan kinerja kerja karyawan Program 

Studi Bisnis Perhotelan Universitas Agung Podomoro? 

3. Apakah ada hubungan atau korelasi positif antara manajemen 

konflik dominasi/kompetisi dengan kinerja kerja karyawan Program 

Studi Bisnis Perhotelan Universitas Agung Podomoro? 

4. Apakah ada hubungan atau korelasi positif antara manajemen 

konflik menghindari dengan kinerja kerja karyawan Program Studi 

Bisnis Perhotelan Universitas Agung Podomoro? 

5. Apakah ada hubungan atau korelasi positif antara manajemen 

konflik kompromi dengan kinerja kerja karyawan Program Studi 

Bisnis Perhotelan Universitas Agung Podomoro? 

1.5 Tujuan Penelitian 

 Dengan melakukan penelitian mengenai hubungan manajemen konflik 

terhadap kinerja kerja karyawan Program Studi Bisnis Perhotelan Universitas 

Agung Podomoro, maka penulis memiliki tujuan sebagai berikut; 

1. Untuk memahami hubungan antara manajemen konflik 

integrasi/kolaborasi dengan kinerja kerja karyawan Program Studi 

Bisnis Perhotelan Universitas Agung Podomoro. 

2. Untuk memahami hubungan antara manajemen konflik 

obligasi/akomodasi dengan kinerja kerja karyawan Program Studi 

Bisnis Perhotelan Universitas Agung Podomoro. 

3. Untuk memahami hubungan antara manajemen konflik 

dominasi/kompetisi dengan kinerja kerja karyawan Program Studi 

Bisnis Perhotelan Universitas Agung Podomoro. 
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4. Untuk memahami hubungan antara manajemen konflik menghindari 

dengan kinerja kerja karyawan Program Studi Bisnis Perhotelan 

Universitas Agung Podomoro. 

5. Untuk memahami hubungan antara manajemen konflik kompromi 

dengan kinerja kerja karyawan Program Studi Bisnis Perhotelan 

Universitas Agung Podomoro. 

1.6 Manfaat Penelitian 

 Setelah dilakukanya penelitian ini, terdapat beberapa manfaat yang akan 

diperoleh diantaranya yaitu:  

1. Penulis dapat menerapkan atau mengaplikasikan ilmu yang diperoleh 

selama pendidikan di Program Studi Bisnis Perhotelan Universitas Agung 

Podomoro dalam kurun waktu 8 semester ini.  

2. Program Studi Bisnis Perhotelan Universitas Agung Podomoro, penelitian 

ini dapat memberikan manfaat sebagai masukan dan referensi untuk 

pengembangan kinerja kerja serta penyelesaian konflik yang berpotensi 

terjadi di kemudian hari.  

3. Untuk penelitian di masa yang akan datang, penelitian ini dapat meneliti 

dalam ruang lingkup yang lebih besar seperti perguruan tinggi yang sudah 

mapan dalam skala besar, sedang, dan kecil.  Selain itu, penelitian ini dapat 

diberlakukan kepada perguruan tinggi yang baru saja berdiri seperti start up 

university. 

 

  


