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ABSTRAK 

Yogi Muhamad Fauzi, NIM: 4122.4.16.11.0089,2019. Judul: “Pengaruh 

Manajemen Konflik Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Notaris & PPAT Jetti 

Widiastuti, SH, Kota Tasikmalaya”. Skripsi Program Sarjana Fakultas 

Ekonomi ProgramStudi  Manajemen Universitas Winaya Mukti. Dibawah 

bimbingan Dr. Maryani, Dra., MM 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 

Manajemen Konflik terhadap kinerja pegawai di kantor Notaris & PPAT Jetti 

Widiastuti,SH, Kota Tasikmalaya. Jumlah populasi adalah 13 orang100% dari  

pegawai kantor Notaris  & PPAT Jetti Widiastuti, SH, Tasikmalaya dan seluruh 

pegawai menjadi responden dalam penelitian ini. Metode analisis data yang 

digunakan adalah uji validitas, uji reabilitas, regresi linier sederhana, uji determinasi, 

uji t atau uji partial.Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa manajemen konflik berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Notaris & PPAT Jetti Widiastuti, 

SH, Kota Tasikmalaya. 

 

Kata Kunci :Manajemen Konflik (X), Kinerja Pegawai (Y) 

 



 

 
 

ABSTRACT 

Yogi Muhamad Fauzi, 4122.4.16.11.0089,2019. “The influence of management 

conflict on performance of employee in the Notary & PPAT Jetti Widiastuti, SH, 

Tasikmalaya City”. A paper, SarjanaDegree, Economy Faculty,Management 

Department, Winaya Mukti University. Under the guidance of Dr. Maryani, Dra., 

MM.  

This study aims to determine whether there is an effect of conflict on employee 

performance in the Notary & PPAT Jetti Widiastuti, SH, Tasikmalaya City office. The 

total of population is 13 people, 100 % of the Employee’s of the Notary & PPAT Jetti 

Widiastuti, SH, Tasikmalaya City and all employees became respondents in this 

study. The  method of data analysis used is validity test, reliability test, simple linier 

regression, determination test, t test or partial test. The data collection used is 

questionaire 

The result of this study states that conflict had a significant effect on employee 

performance in the Notary & PPAT Jetti Widiastuti, SH, Tasikmalaya city 

Keywords :Management Conflict (X), Performance Employee (Y) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Munculnya lembaga notaris dilandasi kebutuhan akan suatu alat bukti 

yang mengikat selain alat bukti saksi. Adanya alat bukti lain yang mengikat, 

mengingat alat bukti saksi kurang memadai lagi sebab sesuai dengan 

perkembangan masyarakat, perajanjian - perjanjian yang dilaksanakan anggota 

masyarakat semakin rumit dan kompleks. 

Dalam perkembangannya, banyak kententuan - kententuan  didalam 

peraturan Jabatan notaris yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan 

perkembangan masyarakat di Indonesia. Pada tanggal 06 Oktober tahun 2004, di 

undangkan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor : 117 yang 

terdiri dari XIII bab dan 92 pasal. Kemudian di tahun 2014 pada tanggal 17 

Januari 2014 mulailah berlakunya  Undang - Undang nomor 2 Tahun 2014 

Tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang baru di Indonesia.   

Dalam era globalisasi dan komunikasi yang transparan sekarang ini, pola 

pikir para manajer atau pimpinan dalam suatu organisasi atau perusahaan sudah 

seharusnya lebih terbuka dan komunikatif, terutama dalam memandang posisi 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, karena masih banyak yang beranggapan 
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bahwa SDM merupakan alat untuk mencapai tujuan sebuah organisasi ata 

perusahaan semata, hal ini harus dikesampingkan sejauh mungkin dan sudah 

saatnya diganti dengan realitas, bahwa Sumber Daya Manusia adalah “Asset 

Perusahaan/Organisasi” yang harus dipelihara dan dikembangkan dengan baik 

dan bijaksana. 

Sumber daya manusia merupakan salah satu asset paling berharga yang 

dimiliki oleh suatu organisasi atau instansi, karena manusialah yang merupakan 

salah – satunya sumber daya yang dapat menggerakan sumber daya 

lainnya.Dengan demikian, unsur sumber daya manusia jadi faktor kunci yang 

harus dipertahankan suatu organisasi atau instansi sejalan dengan tuntutan yang 

senantiasa dihadapi organisasi untuk menjawab setiap tantangan yang ada.Oleh 

karena itu, upaya untuk mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas 

merupakan langkah utama organisasi. (Arianto, 2013:191). 

Perusahaan tidak mungkin terlepas dari tenaga kerja manusia, walaupun 

aktivitas perusahaan itu telah mempunyai modal yang cukup besar dan teknologi 

modern, sebab bagaimanapun majunya teknologi tanpa ditunjang oleh manusia 

sebagai sumber dayanya maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai, dengan 

demikian maka sumber daya manusia sangat penting untuk diberikan arahan dan 

bimbingan dari manajemen perusahaan pada umunya dan manajemen sumber 

daya manusia pada khususnya. Menurut Kiswuryanto (2014:2) masalah sumber 

daya manuisa menjadi sorotan dan tumpuan bagi perusahaan untuk tetap dapat 
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bertahap di era globalisasi.Sumber daya manusia mempunyai peran utama dalam 

setiap kegiatan perusahaan. Walaupun didukung dengan sarana dan prasarana 

serta sumber daya manusia yang handal, kegiatan perusahaan tidak akan 

terselesaikan dengan baik. Hal ini menunjukan bahwa sumber daya manusia 

salah satu kunci pokok yang harus diperhatikan dengan segala kebutuhannya. 

Sebagai kunci pokok, sumber daya manusia akan menentukan keberhasilan 

pelaksanaan kegiatan perusahaan. Oleh karena itu berhasil tidaknya suatu 

organisasi atau institusi akan ditentukan oleh faktor manusianya atau pegawainya 

dalam mencapai tujuannya (Nugraheni, 2012). 

Suatu organisasi atau Instansi didirikan dengan berbagai macam tujuan 

yang telah ditetapkan.Tujuan Instansi dapat tercapai apabila manajemen dapat 

mengelola, menggerakan, dan menggunakan sumber daya yang dimiliki 

termasuk Sumber Daya Manusianya, secara efektif dan efisien. 

Instansi merupakan organisasi yang terdiri dari sekumpulan orang yang 

bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Orang-orang yang ada 

dalam organisasi,baik sebagai pegawai atau pimpinan, memegang peranan 

penting. Karena berkembang tidaknya suatu organisasi tergantung pada sumber 

daya manusia, sebagai penentu dan penggerak jalannya organisasi. 

Wirawan (2010:129) menyatakan bahwa manajemen konflik merupakan 

proses pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga menyusun strategi konflik 
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dan menerapkan untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang 

diinginkan. Manajemen konflik adalah carayang dapat digunakan dari pihak yang 

terlibat konflik atau pihak ketiga untuk mengahadapi perselisihan atara dua orang 

atau lebih atau dua kelompok atau lebih supaya menemukan titik terang atas 

permasalahan tersebut.  

Konflik pada kenyataannya tidak selalu berakibat burukdan tidak semua  

Konflik berakibat baik. Kemuculan dampak positif  Konflik membutuhkan 

dukungan dari manajer untuk secara efektif mengelola  Konflik yang ada dalam 

organisasinya. Greenberg dalam maulana (2011:24). Hal tersebut tentu akan 

memberikan keuntungan bagi perusahaan di mana kinerja pegawai akan 

mengalami peningkatan sehingga meningkatkan kinerja perusahaan. Konflik 

harus segera diselesaikan agar  Konflik tidak menimbulkan pengaruh yang 

sifatnya negatif dan tetap berada pada batas – batas kewajaran (Brag dalam 

Maulana, 2011:24). Proses tindak lanjut dari penyelesaian  Konflik tentu 

sajaharus dilakukan dengan cepat dan bijaksana. Hal tersebut dilakukan untuk 

menghindari terganggunya sistem kerja, suasana kerja, dan yang terutama kinerja 

dari pegawai itu sendiri. 

Kinerja dianggap faktor paling penting dalam menentukan keberhasilan 

organisasi dalam pencapaian tujuannya.Oleh karena itu penelitian tentang kinerja 

penting untuk diteliti karena keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang 
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telah ditetapkan dapat dilihat dari tinggi rendahnya kinerja organisasi yang 

bersangkutan. 

 Menurut Siagian (2002), salah satu faktor yang meningkatkan kinerja 

adalah ketepatan penugasan, yang bisa di istilahkan sebagai “penempatan orang 

yang tepat pada tugas yang tepat pada waktu yang tepat dan memperoleh imbalan 

yang tepat pula”. Dengan cara demikian, pegawai akan terhindar dari 

pelaksanaan tugas pekerjaan yang bersifat rutinistik, terlalu repetitif, dan 

mekanistik, yang pada gilirannya dapat berakibat kejenuhan dan kebosanan. Juga 

untuk bisa meningkatkan kepuasaan kerja yang pada akhirnya akan bermuara 

pada kesediaan meningkatkan prestasi kerja. 

 Hal-hal yang dinilai dalam kinerja dapat berupa: Jumlah kerja yang 

dilakukan dalam suatu periode yang ditentukan (Quantity of Work), Kualitas 

kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya 

(Quality of Work), Luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan 

keterampilannya (Job Knowledge), keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan 

dan tindakan-tindakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul 

(Creativity), kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain atau sesama 

anggota organisasi (Cooperation), kesadaran untuk dapat dipercaya dalam hal 

kehadiran dan penyelesaian kerja (Depandibility), semangat untuk melaksanakan 

tugas-tugas baru dan dalam memperbesar tanggungjawabnya (Initiativ), 
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menyangkut kepribadian, kepemimpinan, keramahtamahan, dan integritas pribadi 

(Personal Quality). 

Dalam suatu organisasi atau instansi dibutuhkan 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 Notaris& PPAT Jetti Widiastuti, SH, memang 

sudah banyak dalam kinerja, pegawai mengedepankan kerapian, ketelitian, 

namun masih ada beberapa terjadi kurang kedisiplinan pegawai dalam 

pemanfaataan waktu,seperti datang terlambat, dan tidak tepat waktu dalam 

penyelesaian pekerjaan yang sudah dibebankan kepada pegawai sehingga 

pekerjaan menjadi menumpuk. 

Kantor Notaris & PPAT Jetti Widiastuti, SH, yang beralamat di jalan 

Raden Edi Martadinata No. 205 Kota Tasikmalaya, adalah instansi profesi yang 

bergerak dalam bidang jasa pelayanan masyarakat, yang bekerja sama dengan 

beberapa perusahaan seperti bank swasta maupun bank milik negara dan juga 

melayani kebutuhan masyarakat perorangan atau klien umum.  

Pada Kantor Notaris & PPAT Jetti Widiastuti, SH, pernah terjadi Konflik 

antar pegawai, banyak hal yang menyebabkan Konflik tersebut dapat terjadi. 
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Seperti kesalahpahaman, masalah pribadi pegawai yang dibawa kedalam 

pekerjaan juga dapat meimbulkan perselisihan. 

Akibat dari Konflik yang pernah  terjadi tersebut dapat mempengaruhi 

kinerja pada pegawai, kinerja pegawai menurun, kegiatan pekerjaan menjadi 

terhambat, dan suasana hati yang tidak baik membuat pegawai bekerja dengan 

kurang  maksimal. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis  

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Manajemen 

Konflik terhadap Kinerja Pegawai Kantor Notaris& PPAT Jetti Widiastuti, 

SH, Kota Tasikmalaya”. 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka terdapat 

identifikasi masalah:  

1. Adanya kesalahpahaman dan masalah pribadi yang dibawa kedalam 

pekerjaan pada Kantor Notaris & PPAT Jetti Widiastuti, SH. 

2. Kurangnya kedisiplinan pegawai dalam pemanfaatan waktu pada Kantor 

Notaris Jetti Widiastuti, SH. 

1.2.2. Rumusan Masalah 
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Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah manajemen konflik pada Kantor Notaris& PPAT Jetti 

Widiastuti, SH ? 

2. Bagaimanakah kinerja pegawai pada Kantor Notaris & PPAT Jetti 

Widiastuti ? 

3. Bagaimanakah pengaruh manajemen konflik terhadap Kinerja Pegawai 

pada Kantor Notaris & PPAT Jetti Widiastuti, SH ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui manajemen konflikdi kantor Notaris Jetti Widiastuti, SH 

Kota Tasikmalaya. 

2. Untuk mengetahui kinerja pegawai di Kantor NotarisJetti Widiastuti, SH, 

Kota Tasikmalaya. 

3. Untuk mengetahui pengaruh manajemen konflik terhadap kinerja pegawai di 

Kantor Notaris Jetti Widiastuti, SH, Kota Tasikmalaya. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Secara Teoritis 

1. Bagi Peneliti  

Untuk memperluas wawasan khasanah kelilmuan dan pengetahuan dalam 

bidang sumber daya manusia terkait dengan permasalahan manajemen konflik 

dan kinerja pegawai. 
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2. Bagi Universitas Winaya Mukti Bandung 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi yang 

berkaitan dengan pendidikan ataupun referensi dan pengetahuan bagi peneliti 

yang melakukan pengembangan penelitian selanjutnya. 

3. Bagi Kantor Notaris Jetti Widiastuti, SH 

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan suatu organisasi atau 

instansi dalam mengambil kebijakan kinerja pegawai, pengelolaan manajemen 

konflik pada organisasi atau instansi. 

1.4.2. Secara Praktis 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai cara mengamalkan ilmu 

pada waktu kuliah dengan melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan 

pendidikan. 

2. Bagi Universitas Winaya Mukti 

. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk seluruh mahasiswa 

untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa, memberikan pengetahuan 

tentang pengaruh manajemen konflik yang kebanyakan memberikan dampak 

buruk secara lingkungan dan psikis. 

3. Bagi Kantor Notaris Jetti Widiastuti, SH 
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Sebagai masukan dan saran yang bisa dipertimbangkan bagi manajemen 

kantorNotaris Jetti Widiastuti, SH, dengan peningkatan kinerja pegawai melalui 

pengelolaan manajemen konflik guna menunjang pencapaian tujuan organisasi 

atau instansi secara efektif dan efeisien. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1. Manajemen  

Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur.Adapun 

unsur-unsur manajemen yang terdiri dari 6M yaitu man, money, mothode, 

machines, materials, dan market. Manajemen adalah suatu cara/seni mengelola 

sesuatu untuk dikerjakan oleh orang lain. Untuk mencapai tujuan tertentu secara 

efektif dan efisien yang bersifat masif, kompleks dan bernilai tinggi tentulah 

sangat dibutuhkan manajemen.Sumber daya manusia merupakan kekayaan 

(asset) organisasi yang harus didayagunakan secara optimal sehingga 

diperlukannya suatu manajemen untuk mengatur sumber daya manusia 

sedemikian rupa guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. 

Adapun definisi manajemen yang dikutip oleh Malayu S.P. Hasibuan 

(2012;1) menyatakan “manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan 

efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu”.  

Kemudian definisi Manajemen  menurut Massie yang dikutip oleh Azhar 

Arsyad (2002;1) menyatakan “Manajemen adalah suatu proses dimana kelompok 
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secara kerjasama mengerahkan tindakan atau kerjanya untuk mencapai tujuan 

bersama. Proses tersebut mencakup teknik-teknik yang digunakan oleh para  

manajer untuk mengkoordinasikan kegiatan atau aktifitas orang lain menuju 

tercapainya tujuan bersama”.    

Sedangkan menurut G.R. Terry (2010;16) menjelaskan bahwa 

“Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan – tindakan 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk 

menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia 

dan sumber daya lainnya”.  

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

manajemen merupakan suatu ilmu, seni dan proses kegiatan yang dilakukan 

dalam upaya mencapai tujuan bersama dengan mengelola sumber daya manusia 

dan sumber daya lainnya secara optimal melalui kerjasama antar anggota 

organisasi 

2.1.2. Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Handoko (2011:3), manajemen sumber daya manusia adalah 

penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya 

manusia untuk mencapai baik tujuan-tujuan individu maupun organisasi. 

Sedangkan Malayu S.P. Hasibuan (2011:10) Manajemen sumber daya 

manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja 
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agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, 

karyawan,dan masyarakat.  

Selanjutnya menurut A.A. Anwar Prabu Mangkunegara 

(2013:2)Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, 

pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap 

pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, 

pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi. 

Adapaun fungsi operatif manajemen sumber daya manusia menurut 

Hasibuan (2016:2), yaitu: 

1. Fungsi manajerial 

a. Perencanaan 

Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif dan efisien 

agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya 

suatu tujuan. 

b. Pengorganisasian 

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan 

dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi 

wewenang, integrasi dan koordinasi dalam bagan organisasi (organization 

chart). 

c. Pengarahan 

Pengarahan adalah kegiatan yang mengarahkan semua karyawan agar 
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mau bekerja sama dengan efektif serta efesien dalam membantu 

tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 

d. Pengendalian 

Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar 

menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan yang 

telah direncanakan. Apabila terdapat penyimpangan  

atau kesalahan maka diadakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan 

perencanaan.  

2. Fungsi Operasional  

a. Pengadaan 

Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan 

induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya suatu 

tujuan. 

b. Pengembangan 

Pengembangan adalah suatu proses peningkatan keterampilan teknis, 

teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan 

pelatihan. 

c. Kompensasi 

kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung 

berupa uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan atau upah 

yang diberikan oleh suatu perusahaan. 



15 
  

 
 

d. Pengintegrasian 

Pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan 

perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerjasama yang serasi 

dan saling menguntungkan. 

e. Pemeliharaan 

Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan 

kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar mereka tetap mau 

bekerja sampai pensiun. Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan 

program kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan sebagai besar 

karyawan serta berpedoman kepada internal dan ekternal konsistensi. 

f. Kedisiplinan 

Kedisiplinan merupakan fungsi dari manajemen sumber daya manusia 

yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa adanya 

kedisiplinan yang baik sulit terwujudnya tujuan yang maksimal.  

g. Pemberhentian 

Pemberhentian adalah putusnya suatu hubungan kerja seseorang dari 

suatu perusahaan. Pemberhentian ini biasanya disebabkan oleh keinginan 

keryawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja yang telah berakhir, 

pensiun dan sebab-sebab lainnya. 
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2.1.2 Pengertian Manajemen Konflik 

Manajemen adalah suatu sikap atau proses untuk mengatur atau mengawasi 

kerja seseorang dalam organisasi. Karena manajemen merupakan proses penting 

yang menggerakan organisasi. Tanpa adanya manajemen yang efektif tidak ada 

usaha yang berhasil cukup lama. 

Menurut Wirawan (2010:5) konflik adalah proses pertentangan yang 

diekspresikan diantara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai 

objek konflik, menggunakan pola pikir dan interaksi yang menghasilkan keluaran 

konflik.  

Menurut Wirawan (2010:129) manajemen konflik merupakan proses pihak 

yang terlibat konflik atau pihak ketiga menyusun strategi konflik dan 

menerapkan untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang 

diinginkan. Ade Florent (2010) manajemen konflik merupakan carayang 

dilakukan oleh pimpinan dalam menstimulasi konflik, mengurangi konflik dan 

menyelesaikan konflik yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja individu dan 

produktivitas organisasi. 

Jadi manajemen konflik adalah cara yang dapat digunakan dari pihak yang 

terlibat konflik atau pihak ketiga untuk mengahadapi perselisihan atara dua orang 

atau lebih atau dua kelompok atau lebih supaya menemukan titik terang atas 

permasalahan tersebut. 
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2.1.2.1 Pandangan Tentang Konflik 

   Robbins dalam Wikipedia (1996:431) menyatakan konflik dalam 

organisasi disebut dengan The Conflict Paradox, yaitu pandangan bahwa 

disisi lain konflik dianggap dapat menigkatkan kinerja kelompok, tapi disisi 

lain kebanyakan kelompok dan organisasi berusaha untuk meminimalisasi 

konflik.  

  Pandangan ini dibagi menjadi tiga bagian antara lain : 

1. Pandangan Tradisional (the traditional view) 

Pandangan ini menyatakan bahwa konflik itu buruk, sesuatu yang negative, 

merugikan dan harus dihindari.Konflik ini merupakan suatu hasil 

disfungsional akibat komunikasi yang buruk, kurang kepercayaan, 

keterbukaan diantara orang-orang dan kegagalan manajer untuk tanggap 

terhadap kebutuhan dan aspirasi karyawan. 

2. Pandangan hubungan manusia (the human relation view) 

Konflik di pandang sebagai peristiwa yang  wajar dalam organisasi karena 

konflik itu tidak terelakan, aliran hubungan antar manusia, serta 

merasionalkan eksistensinya sehingga tidak dapat dihilangkan dan bahkan 

ada kalanya bermanfaat pada kinerja individu atau kelompok ataupun 

organisasi. Jadi kemungkinan konflik ialah hal yang wajar dan tidak 
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terelakan dalam setiap kelompok, suatu peristiwa alamiah dalam kelompok 

maupun organisasi. 

3. Pandangan Interaksionis (the intraction view)  

Konflik di pandang bahwa kelompok yang kooperatif, tenang damai dan 

serasi cenderung menjadi apatis, stress, tidak tanggap terhadap kebutuhan 

maupun inovasi.Oleh karena itu sumbangan utama dalam pendekatan ini 

mendorong pemimpin kelompok untuk mempertahankan suatu tingkat 

minimal berkelanjutan dari suatu konflik sehingga cukup membuat 

kelompok itu tetap semangat, kritis diri dan kreatif.konflik bukan hanya 

sesuatu pandangan yang positif dalam sebuah kelompok, tetapi mutlak 

perlu bagi sebuah kelompok agar bekerja secara efektif. 

2.1.2.2 Sumber-Sumber Konflik 

   Jaenudin Akhmad (2012:152) Sumber-sumber konflik dalam dunia 

bisnis dan manajemen lazim dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: 

1. Faktor Komunikasi 

Hal ini biasanya disebabkan oleh besarnya organisasi perusahaan. 

Organisasi perusahaan yang sangat besar secara implisit akan membawa 

kesulitan komunikasi yang bisa menumbuhkan hambatan antara lain: 

1. Kurang adanya komunikasi antar bagian, sehingga tidak ada interaksi 

dan koopertaif antara karyawan yang bersangkutan dan menimbulkan 

gejala salah pengertian dan benih-benih konflik. 
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2. Kurang adanya informasi yang satu dengan yang lainnya, atau karena 

stimulirisasi informasi. 

3. Komunikasi vertikal tidak berjalan lancer, sehingga tujuan sering tidak 

bisa dipahami sepenuhnya oleh bawahan. 

4.  Relasi ang sangat formal memudahkan timbulnya konflik di dalam hati 

individu itu sendiri dan konflik antar unit. 

5. Adanya rasa terisolir dari suatu kondisi yang bisa menimbulkan 

demotivasi, kecemasan, ketakutan dan over sensitif dengan pihak lain 

dan menimbulkan negatif thinking. 

Kondisi di atas mudah sekali menimbulkan sikap frustasi dan sekaligus 

akan memberi tekanan psikologis pada setiap individu. 

2. Faktor Struktur Organisasi 

Bila tidak diimbangi dengan proses pengendalian yang baik, dalam 

organisasi yang besar biasanya lebih mudah terjadi Konflik dibandingkan 

dengan organisasi yang kecil. Oleh karena itu sangat perlu dijalin 

komunikasi dan kerja sama yang baik diantara unit-unit kerja untuk 

mengurangi Konflik. Intensitas dan keseriusan konflik dapat diperkuat 

dengan variable-variabel dibawah ini: 

1. Sistem birokrasi dan over birokrasi 

2. Hiterogenitas dalam staf pimpinan 
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3. Supervisi yang terlalu ketat 

4. Sistem hadiah 

5. Limitasi sumber energi 

6. Spesialisasi teknis kontra kekuasaan 

7. Struktur organisasi piramida 

3. Faktor tingkah laku pribadi 

Faktor tingkah laku pribadi sangat sulit dikontrol, bahkan cenderung tidak 

bisa dikontrol, dibandingkan dengan faktor struktur organisasi.Dalam 

faktor tingkah laku ini mrncakup beberapa hal yang perlu diperhatikan, 

seperti: 

1. Pribadi pemimpin 

2. Kepuasan dan apresiasi terhadap status sendiri 

3. Tujuan yang akan dicapai 

Menurut Wirawan (2010:7:14) penyebab timbulnya konflik adalah 

sebagai berikut:  

1. Keterbatasan sumber 

 Manusia pada dasarnya selalu mengalami keterbatasan sumber-sumber 

ytang diperlukan untuk mendukung kehidupan.Keterbatasan itu 

menimbulkan terjadinya kompetisi diantara manusia untuk mendapat 

sumber yang diperlukannya dan hal ini sering kali menimbulkan konflik. 

2. Tujuan yang berbeda 
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Konflik terjadi karena pihak-pihak yang terlibat konflik mempunyai tujuan 

yang berbeda. Konflik juga bisa terjadi karena tujuan pihak yang terlibat 

konfliksama, tapi cara untuk mencapainya berbeda. 

3. Saling tergantung atau interpedensi tugas 

Konflik ini bisa terjadi karena pihak-pihak yang terlibat konflik memiliki 

tugas yang tergantung satu sama lain. Sebagai contoh, aktivitas pihak yang 

satu bergantung pada aktivitas atau keputusan pihak lainnya. Jika tingkat 

saling ketergantungan tinggi, maka resolusi konflikakan tinggi. Jika tidak 

ada saling ketergantungan, maka konflik tidak akan terjadi. Jadi konflik 

terjadi diantara pihak yang saling membutuhkan saling berhubungan dan 

tidak bisa meninggalkan satu sama lain tanpa konsekuensi negatif. 

4. Diferensiasi organisasi 

Salah satu penyebab timbulnya konflik dalam organisasi adalah pembagian 

tugas dalam birokrasi organisasi dan spesiaslisasi tenaga kerja 

pelaksanaanya.Berbagai unit kerja dalam birokrasi organisasi berbeda 

formalitas strukturnya.Ada unit kerja yang berorientasi pada waktu 

penyelesaian tugas, pada hubungan dan pada hasil dari tugas.Sebagai 

contoh, unit kerja pemasaran lebih berorientasi pada waktu jangka pendek, 

lebih formal dalam struktur organisasidan lebih focus dalam hubungan 

interpersonal jika dibandingkan dengan unit kerja penelitian dan 

pengembangan.Perbedaan itu dapat menimbulkan konflik karena 
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perbedaan pola pikir, perbedaan prilaku dan perbedaan pendapat mengenai 

sesuatu. 

5. Ambiguitas yuridiksi 

Pembagian tugas yang tidak detinitif akan menimbulkan ketidakjelasan 

cakapan tugas dan wewenang unit kerja dalam organisasi. Dalam waktu 

yang bersamaan, ada kecenderungan pada unit kerja untuk menambah dan 

memperluas tugas dan wewenangnya.Keadaan ini sering menimbulkan 

konflik antar unit kerja atau antar pejabat unit kerja.Konflik jenis ini 

banyak terjadi pada organisasi yang baru dibentuk dan belum ada 

pembagian tugas yang jelas. 

6. Sistem imbalan yang tidak layak 

Di perusahaan, Konflik antara karyawan dan manajemen perusahaan sering 

terjadi, di mana manajemen perusahaan menggunakan sistem imbalan yang 

dianggap tidak adil atau tidak layak oleh karyawan. Hal ini akan memicu 

konflik dalam bentuk pemogokan yang merugikan karyawan, merugikan 

perusahaan, merugikan konsumen dan pemerintah. 

7. Komunikasi yang tidak baik 

Komunikasi yang tidak baik sering kali menimbulkan konflik dalam 

organisasi.Faktor komunikasi yang menyebabkan konflik, misalnya 

distorsi, informasi yang tidak tersedia dengan bebas, dan penggunaan kata 

yang tidak dimengerti oleh pihak-pihak yang melakukan 

komunikasi.Demikian juga, perilaku komunikasi yang berbeda sering kali 
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menyinggung orang lain, baik disengaja maupun tidak disengaja dan bisa 

menjadi penyebab timbulnuya konflik. 

8. Perlakuan tidak manusiawi 

Dengan berkembangnya masyarakat madani dan adanya undang-undang 

hak asasi manusia di Indonesia, pemahaman dan sensitivitas anggota 

masyarakat terhadap hak asasi manusia dan penegak hokum semakin 

meningkat.Perlakuan yang tidak manusiawi dan melanggar hak asasi 

manusia di masyarakat maupun di organisasi dapat menimbulkan 

perlawanan dari pihak yang mendapat perlakuan tidak manusiawi. 

9. Beragamnya karakteristik sistem sosial 

Konflik sering terjadi karena anggotanya mempunyai karakteristik yang 

beragam: suku, agama, ideologi. Karakteristik ini sering diikuti dengan 

pola hidup yang ekslusif satu sama lain yang sering menimbulkan konflik. 

2.1.2.3 Tingkatan Konflik 

   Manajer harus mengetahui intensitas dan derajat sebab akan dapat 

menentukan terapai yang tepat dan manjur bagi kinerja organisasi. Siswandi 

(2011:103) Pada dasarnya ada 5 tingkatan konflik, yaitu : 

1. Konflik Antar Diri Pribadi 
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Konflik ini berkaitan dengan dua orang atau lebih yang mempunyai 

perbedaan untuk menentukan dan memilih isu, tindakan atau tujuan yang 

ketiga-tiganya sama-sama penting artinya. 

2. Konflik Dalam Kelompok 

Jika dua orang atau lebih dalam kelompok terdapat ketidaksamaan pilihan 

untuk menetukan cara yang akan ditempuh. Konflik dalam kelompok ini 

terdiri dari kelompok substantif dan konflik afektif.Konflik substantive ini 

ditimbulkan dari adanya persepsi yang berbeda-beda, dan persepsi yang 

berbeda-bedadisebabkan karena derajat kognisi yang berbeda pula.Konflik 

afektif didasarkan atas respons emosional terhadap suatu situasi.Konflik 

afektif juga dapat terjadi karena interaksi yang tidak sejalan atau 

dikarenakan masing-masing orang dalam kelompok mempunyai 

kepribadian yang berbeda. 

3. Konflik Antar Kelompok 

Konflik antar kelompok terjadi karena masing-masing kelompok melihat 

sesuatu sesuai dengan kepentingan kelompoknya.Perbedaan kepentingan 

disebabkan adanya perbedaan harapan.Manajer harus dapat menyadarkan 

berbagai bagian yang berbeda agar masing-masing bagian mau mengerti 

dan memahami tujuan, sasaran, misi, dan visi organisasi. 
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4. Konflik Dalam Organisasi 

Konflik dalam organisasi terdiri dari konflik vertikal, konflik 

horizontal,konflik diagonal. 

a. Konflik vertikal terjadi jika yang berkonflik mempunyai hubungan 

vertikal seperti bawahan dan atasan. 

b. Konflik horizontal terjadi jika yang berkonflik adalah individu atau 

bagian yang mempunyai kedudukan sederajat. 

c. Konflik diagonal terjadi jika Konflik telah merambah kepada distribusi 

sumber daya yang ada di dalam organisasi. 

5. Konflik Antar Organisasi 

Konflik antar organisasi adalah konflik yang terjadi antar organisasi yang 

beridentitas mandiri yang tidak mempunyai hubungan struktur organisasi. 

2.1.2.4 Dampak positif dari adanya Konflik 

1. Bertambahnya solidaritas intern dan rasa in-group suatu kelompok. 

Apabila terjadi pertentangan antara kelompok-kelompok, solidaritas 

antar anggota di dalam masing-masing kelompok itu akan meningkat 

sekali. Solidaritas di dalam suatu kelompok, yang pada situasi normal 

sulit dikembangkan, akan langsung meningkat pesat saat terjadinya 

konflik dengan pihak-pihak luar.  

2. Konflik di dalam masyarakat biasanya akan menggugah warga 

masyarakat yang semula pasif menjadi aktif dalam memainkan peranan 

tertenu di dalam masyarakat. 
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2.1.2.5 Dampak negatif dari adanya Konflik 

1. Hancurnya kesatuan kelompok. Jika konflik yang tidak berhasil 

diselesaikan menimbulkan kekerasan atau perang, maka sudah barang 

tentu kesatuan kelompok tersebut akan mengalami kehancuran. 

2. Adanya perubahan kepribadian individu. Artinya, di dalam suatu 

kelompok yang mengalami konflik, maka seseorang atau sekelompok 

orang yang semula memiliki kepribadian pendiam, penyabar menjadi 

berimgas, agresif dan mudah marah, lebih-lebih jika konflik tersebut 

berujung pada kekerasan. 

3. Hancurnya nilai-nilai dan norma social yang ada. Antara nilai-nilai dan 

norma sosial dengan Konflik terdapat hubungan yang bersifat 

kolerasional, artinya bisa saja terjadi konflik berdampak pada hancurnya 

nilai-nilai dan norma sosial akibat ketidak patuhan anggota masyarakat 

akibat dari konflik. 

2.1.2.6 Cara Penanganan Konflik 

 Setiap orang mempunyai kecenderungan mengenai konflik hanya pada 

konflik disfunsional dan konflik fungsional cenderung dibiarkan semakin 

berkembang. Di antaranya cara penanganan yang ditemukan oleh Fazlur 

Rahman yang kemudian cara ini dikenal dengan model Afzalur Rahman 

(Siswandi: Edisi 3:2011:106). 
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Tinggi  Mengintegrasikan    Membantu 

 

     

     Mengkompromikan 

  

Rendah Mendominasikan    Menghindari 

Gambar 2.1 

Cara Penanganan Konflik 

 

1. Menintegrasikan  

Pihak yang berkepentingan dikonfrontasikan untuk mengidentifikasi 

permasalahan, mengumpulkan berbagai alternative dan memilih cara 

menyelesaikan masalah terbaik. Cara ini sangat cocok manakala konflik 

terbentuk karena adanya salah pengertian. 

2. Membantu 

pihak yang membantu mengabaikan kepentingannya sendiri guna 

memuaskan kepentingan pihak lain. Gaya ini sering dinamakan 

memperluas atau memperkecil konflik. 
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3. Mendominasikan 

Gaya ini sesuai digunakan untuk memaksa pihak yang terlibat untuk 

mengakui kemenangan atau kekalahannya.Cara ini biasanya menggunakan 

pendekatan formal oleh pihak yang mempunyai posisi dominan. 

4. Menghindar 

Jika ada pihak yang berkonflik maka salah satu caranya adalah 

menghindarkan diri dari konflik tersebut.Cara ini digunakan agar wilayah 

konflik tidak semakin meluas. 

5. Kompromi 

Jika konflik yang dilakukan oleh pihak yang terkait tersebut mempunyai 

posisi sama kuat dan masing-masing tidak mau mengalah maka langkah 

yang paling tepat adalah mengkompromikan pihak yang beronflik tersebut. 

Sedangkan Stephen P Robin menambahkan kompetisi dan 

kolaborasi.Dalam penyelesaian kompetisi ini konflik dibiarkan berlangsung 

dan justru dipertanggungjawabkan sehingga ada pihak yang menang dan 

kalah.Dalam penyelesaian kolaborasi maka pihak yang berkonflik dibawa 

ke meja perundingan untuk menyelesaikan permasalaha mereka. 

2.1.2.7 Indikator Manajemen Konflik 

Menurut Fitriana (2003:192) indikator konflik kerja adalah sebagai 

berikut : 
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1. Kesalahan Komunikasi 

Apabila seseorang atau lebih menerima informasi yang berbeda atau tidak 

sama dengan sumber informasi sehingga terjadi perbedaan mendasar dalam 

mempersepsikan isi dari persepsi tersebut. 

2. Perbedaan Tujuan 

Apabila seseorang atau lebih memiliki ketidaksamaan dalam memandang 

tujuan-tujuan yang hendak dicapai sehingga terjadi pertentangan dalam 

menyikapi tujuan-tujuan tersebut. 

3. Perbedaan dalam penilaian atau persepsi 

Perbedaan penilaian antara anggota dalam suatu organisasi, seringkali 

disertai oleh perbedaan-perbedaan dalam sikap, ketidaksesuaian nilai, 

persepsi, yang juga dapat menimbulkan konflik kerja. 

4. Interdepedensi aktvitas kerja 

Terdapat adanya interdepedensi kerja, apabila seseorang atau lebih saling 

tergantung satu sama lain dalam menyelesaikan tugas mereka masing-

masing. konflik akan terjadi apabila salah seorang mereka diberi tugas 

secara berlebihan dan apabila salah seorang karyawan atau lebih harus 

menunggu atau menggantungkan pekerjaannya kepada  karyawan lain. 

5. Kesalahan dalam afeksi 

Apabila seseorang memperlakukan rekan kerjanya  menjadi tidak nyaman 

dalam bekerja, terutama dalam hal perasaan atau suasana hatinya. 
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   Berdasarkan indikator konflik diatas, dalam penelitian ini 

menggunakan indikator dari Fitriana (2013:192) yaitu sebagai berikut: 

1. Kesalahan komunikasi 

2. Perbedaan tujuan 

3. Perbedaan dalam penilaian atau persepsi 

4. Interdepedensi aktivitas kerja 

5. Kesalahan dalam afeksi 

2.1.3 Pengertian Kinerja 

Suatu organisasi, baik itu pemerintah maupun swasta, selalu 

digerakan oleh sekelompok orang yang berperan akitf untuk mencapai tujuan 

yang ingin dicapai dari organisasi tersebut. Tujuan organisasi tentunya tidak 

akan tercapai jika kinerja anggota atau pegawainya tidak maksimal. Menurut 

Mangkunegara (2000:67) kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.Sedangkan menurut 

Rivai (2004:304) kinerja adalah perilaku nyata yang ditampilkan setiap 

karyawan sebagai prestasi kerja yang dihasilkan sesuai dengan perannya 

dalam perusahaan. 

Sedangkan menurut  Prawiro Suntoro, 1999 (dalam buku Merry 

Dandian Panji) mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat 

dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi dalam 

rangka mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. 
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Kinerja pada dasarnya merupakan apa yang dilakukan atau tidak 

dilakukan karyawan sehingga mempengaruhi seberapa banyak mereka 

memberi kontribusi kepada organisasi (Mathis dan Jackson 2000:78). 

Menurut Rahmawati (2014:4) kriteria utama dalam pengukuran kinerja dapat 

dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Pengukuran kualitas yang melibatkan perhitungan keluaran dari proses 

atau pelaksanaan kegiatan. 

2. Pengukuran kuantitas yang melibatkan perhitungan keluaran yang 

mencerminkan pengukuran tingkat kepuasan dan seberapa baik 

penyelesaiannya. 

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh individu sesuai dengan peran atau 

tugas yang telah dibebankan kepadanya, dengan ukuran atau standar yang 

berlaku pada perusahaan tempat individu tersebut bekerja. 

2.1.3.1 Faktor Faktor yang mempengaruhi Kinerja Pegawai 

 Terdapat beberapa pendapat yang mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja pegawai. Menurut Moorhead dan Chung/Megginson, 

dalam Sugiono (2009:12) kinerja pegawai dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

yaitu : 
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1. Kualitas Pekerjaan (Quality of Work) 

Merupakan tingkat baik atau buruknya sesuatu pekerjaan yang diterima  

bagi seorang pegawai yang dapat dilihat dari segi ketelitian dan kerapihan 

kerja, keterampilan dan kecakapan. 

2. Kuantitas Pekerjaan (Quantity of Work) 

Merupakan seberapa besarnya beban kerja atau sejumlah pekerjaan yang 

harus diselesaikan oleh seorang pegawai. Diukur dari kemampuan secara 

kuantitatif didalam mencapai target atau hasil kerja atas pekerjaan-

pekerjaan baru. 

3. Pengetahuan Pekerjaan (Job Knowledge) 

Merupakan proses penempatan seorang pegawai yang sesuai dengan 

background pendidikan atau keahlian dalam suatu pekerjaan. Hal ini 

ditinjau dari kemampuan pegawai dalam memahami hal-hal yang berkaitan 

dengan tugas yang mereka lakukan. 

4. Kerjasama Tim (Teamwork) 

Melihat bagaimana seorang pegawai bekerja dengan orang lain dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaan. Kerjasama tidak hanya sebatas secara 

vertikal ataupun kerjasama antar pegawai, tetapi kerjasama secara 

horizontal merupakan faktor penting dalam suatu kehidupan organisasi 

yaitu dimana antar pimpinan organisasi dengan para pegawainya terjalib 

suatu hubungan yang kondusif dan timbal balik yang saling  

menguntungkan. 
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5. Kreatifitas (Creativity) 

Merupakan kemampuan seorang pegawai dalam menyelesaikan 

pekerjaannya dengan cara atau inisiatif sendiri yang dianggap mampu 

secara efektif dan efisien serta mampu menciptakan perubahan-perubahan 

baru guna perbaikan dan kemajuan organisasi. 

6. Inovasi (Inovation) 

Kemampuan menciptakan perubahan-perubahan baru guna perbaikan dan 

kemajuan organisasi.Hal ini ditinjau ide-ide cemerlang dalam mengatasi 

permasalahan. 

7. Inisiatif (Initiative) 

Melengkapi beberapa aspek seperti kemampuan untuk mengambil langkah 

yang tepat dalam menghadapi kesulitan, kemampuan untuk melakukan 

sesuatu pekerjaan tanpa bantuan, kemampuan untuk mengambil tahapan 

pertama dalam kegiatan. 

Sedangkan menurut Dr. A.A. Anwar Prabu Mangkunegara 

(2000:67) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah sebagai berikut : 

1. Faktor Kemampuan 

Secara psikologis, kemampuan (ability) pegawai terdiri dari kemampuan 

potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge + Skill). Artinya, pegawai 

yang memilik IQ di atas rata-rata dengan pendidikan yang memadai untuk 

jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia 
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akan lebih mudah mencapai kkinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, 

pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan 

keahliannya.(the right man in the right place, the right man on the right 

job). 

2. Faktor Motivasi 

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude)seorang pegawai dalam menghadapi 

situasi (situation) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakan 

diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja). 

2.1.3.2 Penilaian Kinerja 

 Menurut Mangkunegara (2001:69) Penilaian pegawai merupakan 

evaluasi yang sistematis dari pekerjaan pegawai dan potensi yang dapat 

dikembangkan. Penilaian adalah proses penaksiran atau penentuan nilai, 

kualitas, atau status dari beberapa objek, orang ataupun sesuatu. 

Sedangkan menurut Rivai (2004:311) penilaian kinerja dapat 

digunakan untuk:  

1. Mengetahui pengembangan, yang meliputi: (a) identifikasi kebutuhan 

pelatihan, (b) umpan balik kinerja, (c) menentukan transfer dan penugasan 

(d) identifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan. 

2. Pengambilan keputusan administrative, yang meliputi: (a) keputusan untuk 

menentukan gaji, promosi, mempertahankan atau memberhentikan 
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karyawan, (b) pengakuan kinerja karyawan, (c) pemutusan hubungan kerja 

dan (d) mengidentifikasi yang buruk. 

3. Keperluan perusahaan, yang meliputi : (a) perencanaan SDM, (b) 

menentukan kebutuhan penelitian, (c) evaluasi pencapaian tujuan, (d) 

informasi untuk identifikasi tujuan, (e) evaluasi terhadap sistem SDM, dan 

(f) penguatan terhadap kebutuhan pengembangan perusahaan. 

4. Dokumentasi, yang meliputi : (a) kriteria untuk validasi penelitian, (b) 

dokumentasi keoutusan-keputusan tentang SDm, dan (c) membantu untuk 

memenuhi persyaratan hukum. 

2.1.3.3 Indikator Kinerja 

Menurut Mathis dan Jackson (2006:376) indikator yang 

mempengaruhi kinerja diantaranya: 

1. Kuantitas dari hasil 

Merupakan jumlah yang dihasilkan dan dinyatakan dalam istilah seperti 

jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.Kuantitas yang 

diukur dari persepsi pegawai terhadap jumlah aktivitas yang ditugaskan 

beserta hasilnya. 

2. Kualitas dari hasil 

Tingkat dimana hasil aktivitas yang dilakukan mendekati sempurna, dalam 

arti menyesuaikan beberapa cara ideal dari penampilan aktivitas, meupun 

memenuhi tujuan-tujuan yang diharapkan dari suatu aktivitas. Kualitas 
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kerja dapat diukur dari persepsi pegawai terhadap kualitas pekerjaan yang 

dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan 

kemampuan pegawai. 

3. Kehadiran 

Merupakan bentuk hasil dari aktivitas karyawan yang didukung dengan 

tingkat kehadiran dan ketepatan waktu yang tinggi. 

4. Kemampuan bekerja sama 

Karyawan dapat bekerja sama dengan pemimpin maupun rekan kerja agar 

tujuan efektivitas perusahaan tercapai dengan baik. 

 Berdasarkan indikator kinerja diatas, dalam penelitian ini 

menggunakan indikator dari Mathis dan Jackson (2006:376) antara lain: 

1. Kuantitas dari hasil 

2. Kualitas dari hasil 

3. Kehadiran 

4. Kemampuan bekerjasama 

2.1.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka 

penyusunan penelitian ini.Dari beberapa peneliti tentang variabel-variabel yang 

mempengaruhi konflik terhadap kinerja dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 2.1 

Penelitian terdahulu 

 

No  Penelitian/Tahun Judul 

Penelitian 

Variabel/Indikator Metode 

Analisis 

Hasil 

penelitian 

1 Rifandi 

(2017) 

Pengaruh 

Konflik 

Terhadap 

Kinerja 

Pegawai di 

Dinas 

Pekerjaan 

umum 

Provinsi 

Sulawesi 

Tenggara”. 

Tujuan dari 

penelitian 

ini adalah 

melihat 

hubungan 

dan 

pengaruh 

konflik 

terhadap 

kinerja 

pegawai 

Konflik (X) 

1. sadar akan 

terjadinya 

konflik peran 

2. menerima 

kondisi dan 

situasi tekanan 

dalam pekerjaan 

yangdisebabkan 

oleh adanya 

konflik 

3. berusaha agar 

mampu 

mentoleransi 

stres 

4. (memperkuat 

sikap/sifat pribadi 

agar lebih tahan 

dalam 

menghadapi 

konflik 

Metode 

Kuantitatif 

Konflik 

terhadap 

kinerja 

pegawai 

pada Dinas 

Pekerjaan 

Umum 

Provinsi 

Sulawesi 

Tenggara 

yang 

bertanda 

positif. 

Kinerja pegawai 

(Y) 

1. Kualitas kerja, 

yang mencakup 

ketelitian dan 

kebersihan.  

2. Kuantitas kerja 

yang merupakan  

jumlah pekerjaan 

rutin maupun  

pekerjaan 

tambahan yang 

diselesaikan 

berdasarkan 

target.  
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3. Ketepatan waktu 

dalam 

menyelesaikan 

tugas 

2  Subechi 

Maulana M 

(2015) 

Pengaruh 

Konflik dan 

Lingkungan 

Kerja 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

(Studi Pada 

Karyawan 

PDAM Tirta 

Moedal Kota 

Semarang)”. 

Konflik (X1) 

 

1. Kessalahan 

Komunikasi 

2. Perbedaaan 

Tujuan 

3. Perbedaan dalam 

penilaian atau 

persespi 

4. Interdepedensi 

aktivitas kerja 

5. Kesalahan dalam 

afeksi 

Analisis 

Berganda 

pengaruh 

negatif dan 

signifikan 

konflik 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

PDAM 

Tirta 

Moedal 

Kota 

Semarang, 

artinya 

semakin 

tinggi 

konflik 

maka akan 

semakin 

rendah 

kinerja 

karyawan 

Lingkungan 

kerja (X2) 

 

1. Suasana kerja 

2. Hubungan 

dengan rekan 

kerja 

3. Tersedianya 

fasilitas kerja 

Kinerja 

karyawan (Y) 

 

1. Kualitas 

2. Kuantitas 

3. Kehadiran 

4. Kemampuan 

 

3 Sofi Wulandari 

Istomo (2013) 

Pengaruh 

Konflik 

Terhadap 

Kinerja 

karyawan 

pada PT. PT. 

Konflik (X) 

1. Keterbatasan 

sumber daya 

2. Struktur 

organsasi 

3. Komunikasi 

4. Perbedaan 

individu 

Analisis 

Regresi 

Sederhana 

Diperoleh 

bahwa 

tingkat 

manajemen 

konflik 

sebesar 
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Taspen 

(Persero) 

Kantor 

Cabang 

Yogyakarta 

Kinerja (Y) 

1. Kuantitas 

kerja 

2. Kualitas 

kerja 

3. Pemanfaatan 

waktu 

4. Kerjasama 

82,3% dari 

100% total 

kinerja yang 

diharapkan

Dari hasil 

perhitungan 

pada 

manajemen 

konflik 

dikatakan 

bahwa 

manajemen 

pada PT 

Taspen 

(Persero) 

kantor 

cabang 

Yogyakarta 

sangat baik 

(SB) sampai 

sekarang ini 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran digunakan untuk menujnukan arah bagi suatu 

penelitian agar penelitian dapat berjalan pada lingkup yang telah ditetapkan. 

Konflik dalam suatu organisasi atau instansi dapat menimbulkan hal 

positif jika konfllik tadi dikelola dengan baik.Namun bisa juga berdampak 

negatif bagi organisasi atau instansi jika onflik hanya dibiarkan saja tanpa ada 

jalan keluar. 
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Menurut Fitriana (2003:192) indikator manajemen konflik adalah sebagai 

berikut : 

1. Kesalahan Komunikasi 

Apabila seseorang atau lebih menerima informasi yang berbeda atau tidak 

sama dengan sumber informasi sehingga terjadi perbedaan mendasar dalam 

mempersepsikan isi dari persepsi tersebut. 

2. Perbedaan Tujuan 

Apabila seseorang atau lebih memiliki ketidaksamaan dalam memandang 

tujuan-tujuan yang hendak dicapai sehingga terjadi pertentangan dalam 

menyikapi tujuan-tujuan tersebut. 

3. Perbedaan dalam penilaian atau persepsi 

Perbedaan penilaian antara anggota dalam suatu organisasi, seringkali 

disertai oleh perbedaan-perbedaan dalam sikap, ketidaksesuaian nilai, 

persepsi, yang juga dapat menimbulkan konflik kerja. 

4. Interdepedensi aktvitas kerja 

Terdapat adanya interdepedensi kerja, apabila seseorang atau lebih saling 

tergantung satu sama lain dalam menyelesaikan tugas mereka masing-

masing. konflik akan terjadi apabila salah seorang mereka diberi tugas secara 

berlebihan dan apabila salah seorang karyawan atau lebih harus menunggu 

atau menggantungkan pekerjaannya kepada  karyawan lain. 

5. Kesalahan dalam afeksi 
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Apabila seseorang memperlakukan rekan kerjanya  menjadi tidak nyaman 

dalam bekerja, terutama dalam hal perasaan atau suasana hatinya. 

   Berdasarkan indikator manajemen konflik diatas, dalam penelitian ini 

menggunakan indikator dari Fitriana (2013:192) yaitu sebagai berikut: 

1. Kesalahan komunikasi 

2. Perbedaan tujuan 

3. Perbedaan dalam penilaian atau persepsi 

4. Interdepedensi aktivitas kerja 

5. Kesalahan dalam afeksi 

Kinerja pegawai merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Karena 

tinggi rendahnya kinerja pegawai akan mempengaruhi produktivitas organisasi 

atau instansi secara keseluruhan. Karena itu setiap organisasi atau instansi harus 

tahu inti dari masalah kinerja dan benar-benar dipahami sebagai dasar suatu 

variable yang sangat strategis dalam pencapaian tujuan organisasi atau instansi. 

Menurut Mathis dan Jackson (2006:376) indikator yang mempengaruhi 

kinerja diantaranya: 

1. Kuantitas dari hasil 

Merupakan jumlah yang dihasilkan dan dinyatakan dalam istilah seperti 

jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.Kuantitas yang diukur 

dari persepsi pegawai terhadap jumlah aktivitas yang ditugaskan beserta 

hasilnya. 
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2. Kualitas dari hasil 

Tingkat dimana hasil aktivitas yang dilakukan mendekati sempurna, dalam 

arti menyesuaikan beberapa cara ideal dari penampilan aktivitas, meupun 

memenuhi tujuan-tujuan yang diharapkan dari suatu aktivitas. Kualitas kerja 

dapat diukur dari persepsi pegawai terhadap kualitas pekerjaan yang 

dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan 

pegawai. 

3. Kehadiran 

Merupakan bentuk hasil dari aktivitas karyawan yang didukung dengan 

tingkat kehadiran dan ketepatan waktu yang tinggi. 

4. Kemampuan bekerja sama 

Karyawan dapat bekerja sama dengan pemimpin maupun rekan kerja agar 

tujuan efektivitas perusahaan tercapai dengan baik. 

 Berdasarkan indikator kinerja diatas, dalam penelitian ini menggunakan 

indikator dari Mathis dan Jackson (2006:376) antara lain: 

1. Kuantitas dari hasil 

2. Kualitas dari hasil 

3. Kehadiran 

4. Kemampuan bekerjasama 
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Dimana dapat diperoleh gambaran keterkaitan antara manajemen konflik 

dengan kinerja pegawai : 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Kerangka pemikiran Pengaruh Manajemen KonflikTerhadap Kinerja Pegawai 

2.3 Hipotesis 

  Berdasarkan perumusan masalah, kajian teori, serta kerangka 

pemikiran diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah manajemen konflik 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Kantor Notaris & PPAT Jetti 

Widiastuti, SH  , Kota Tasikmalaya. 

 

Manajemen Konflik  

1. Kesalahan Komunikasi 

2. Perbedaan tujuan 

3. Perbedaan penilaian atau 

persepsi 

4. Interdepedensi aktivitas kerja 

5. Kesalahan dalam afeksi 
 

Fitriana (2013:192) 

Kinerja Pegawai 

1. Kuantitas dari hasil 

2. Kualitas dari hasil 

3. Kehadiran 

4. Kemampuan bekerjasama 

Mathias dan Jackson 

(2006:376) 
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BAB III

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode yang Digunakan 

Suatu penelitian tidak akan berjalan dengan baik apabila dilakukan dalam 

suatu proses yang teratur dan terarah. Oleh karena itu diperlukan suatu 

metodologi yang baik untuk melaksanakan penelitian ini. 

 Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

kuantitatif.Menurut Sugiyono (2011:8) metode kuantitatif dapat diartikan sebagai 

metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. 

3.1.1. Analisis data 

Analisis data merupakan salah satu cara yang digunakan setelah data dari 

seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data 

adalah mengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, 

mentabulasi data berdasarkan variabael dari seluruh responden, menyajikan data 

tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan 

masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah 

diajukan (Sugiyono, 2009:147). 
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1. Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan bidang ilmu statitiska yang mempelajari 

cara-cara pengumpulan, penyusunan, dan penyajian data suatu penelitian. 

Kegiatan yang termasuk dalam kategori tersebut adalah kegiatan collecting 

atau pengumpulan data, grouping atau pengelompokan data, penentuan nilai 

dan fungsi statistik, serta yang terahir termasuk pembuatan grafik dan 

gambar.  

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2009:147). 

2. Analisis Statistik Inferensial 

Statistik inferensial adalah  Teknik statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi yang  

jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara 

random. (Sugiyono, 2012:2017) 

3.1.2. Populasi dan Sampel 

Populasi dan sampel dalam suatu penelitian perlu ditetapkan dengan 

tujuan agar penelitian yang dilakukan benar-benar medapatkan data sesuai yang 

diharapkan.Adapun pembahasan mengenai populasi dan sampel sebagai berikut. 
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1. Populasi  

Populasi dapat diukur dengan suatu objek dan benda-benda alam yang 

lain, populasi juga meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh 

suatu subjek atau objek. 

Menurut sugiyono (2015:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/ subjek/ yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudiana ditarik 

kesimpulannya. 

Dalam penulisan Skripsi ini, peneliti menentukan populasi adalah 

pegawai Kantor Notaris & PPAT Jetti Widiastuti, SH Kota Tasikmalaya 

sebanyak 30 orang. 

2. Sampel  

Menurut Sugiyono (2015:81) sampel merupakan bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, sampel yang diambil dari 

populasi tersebut harus betul-betul representative (mewakili). Ukuran sampel 

merupakan banyaknya sampel yang akan diambil dari suatu populasi. 

Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode sampel jenuh.Metode sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel 

bila semua anggota populasi digunakan menjadi sampel. 
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2.1 Teknik Pengambilan Sampel 

Menurut Sugiyono (2015:81) Teknik sampel yaitu “untuk 

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat 

berbagai teknik sampling yang digunakan diantaranya Probability 

Sampling dan Non Probability Sampling.  

Probability Samplingadalah teknik pengambilan sampel yang 

memberikan peluang sama bagi unsur (anggota) populasi untuk dipilih 

menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi: simple random sampling, 

proportioned stratified random sampling, disproportioned stratified 

random sampling, cluster sampling.  

Non-Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang 

tidak memberikan peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau 

anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini 

meliputi: sampling sistematis, kuota, aksidental, porpusive, jenuh dan 

snowball. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sampel sampling 

jenuh yang terdapat  diNon-Probability Sampling. 

Menurut Sugiyono (2015:85) teknik sampel sampling jenuh adalah 

teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel.Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relative kecil, 

kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi 
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dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh  adalah 

sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. 

Jadi dari penjelasan teknik sampel diatas penulis tidak menentukan 

sampel, karena seluruh anggota populasi akan diteliti. 

3.1.3. Skala Pengukuran 

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan 

untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, 

sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukur akan menghasilkan 

data kuantitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan skala likert. 

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomenal sosial. Sugiyono 

(2017:93). 

Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak 

untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan atau 

pertanyaan. 

3.1.3.1 Teknik analisis skala likert: 

1. Menentukan penilaian untuk setiap pilihan, dan setiap jawaban diberi 

nilai. Dimana dalam pemberian nilai ditemukan berdasarkan skala 

penilaian, yaitu Skala Likert. 
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Tabel 3.1  

Instrumen Skala Likert 

No  Alternatif Jawaban  Nilai 

1 Sangat Setuju (SS) 5 

2 Setuju (S) 4 

3 Netral (N) 3 

4 Tidak Setuju (TS) 2 

5 Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Sumber: Sugiyono (2011:93) 

2. Menghitung skor nilai untuk setiap item pernyataan dengan cara 

perhitungan sebagai berikut: 

Skor = Bobot Nilai x Frekuensi 

3. Nilai terendah dan nilai tertinggi 

a. Dalam hal ini nilai terendah = jumlah responden, yaitu 13 orang, maka 

nilai terendah adalah 13 orang. 

b. Untuk nilai tertinggi, jumlah responden dikalikan dengan bobot nilai, 

yaitu 30 x 5 = 150. 

4. Menentukan jarak interval dari nilai terendah sampai nilai tertinggi 

sehinggga dapat lima kategori penilaian. Jarak interval dapat dilakukan 

dengan cara perhitungan sebagai berikut: 
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JI = (N1-N2) 

  5  

JI = (150-30) 

  5  

    = 24 

Keterangan  

JI = Jarak Interval 

NI = Nilai Tertinggi 

N2 = Nilai Terendah 

 Dengan demikian kategori penilaian untuk setiap item pernyataan dari 

penilaian terhadap variabel yang diteliti adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Kategori Nilai 

Jarak Interval Kategori 

126-150 Sangat Baik 

102-125 Baik 

78-101 Cukup Baik 

54-77 Tidak Baik 

30-53 Sangat Tidak Baik 
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3.2. Definisi Operasionalisasi Variabel 

variabelmerupakan segala sesuatu yang menjadi objek penelitian yang 

memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian 

ditarik kesimpulan. 

 Supaya dapat dipahami dan mendapat gambaran yang jelas dalam 

penelitian ini, maka dijelaskan definisi variabel-variabel dalam bentuk tabel yang 

akan diteliti dalam penelitian yaitu : 

Tabel 3.3 

Opersionalisasi variabel 

Variabel  Konsep 

Variabel 

Indikator Sub Indikator Skala 

Ukur 

Manajemen 

Konflik (X) 

 

Manajemen 

konflik 

merupakan 

proses pihak  

yang terlibat 

konflik atau 

pihak ketiga 

menyusun 

strategi konflik 

dan  

menerapkan 

untuk 

mengendalikan 

konflik agar 

menghasilkan 

resolusi  

yang 

diinginkan. 

(Wirawan 

1. KesalahanKomunikasi - Informasi yang 

berbeda dengan 

sumber informasi 

Ordinal  

2. Perbedaaan Tujuan - Ketidaksamaan 

tujuan yang hendak 

dicapai 

3. Perbedaan dalam 

penilaian atau persespi 

 

- Perbedaan sikap 

- Ketidaksesuaian 

nilai 

- Persepsi 

4. Interdepedensi 

aktivitas kerja 

- Tugas yang 

berlebihan 

- Menggantungkan 

pekerjaan kepada 

pegawai lain. 

- Menunggu 

pekerjaan yang 

harus diselesaikan 

orang lain terlebih 
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:2010:129). dahulu 

5. Kesalahan dalam 

afeksi 

-Ketidaknyamanan 

dalam bekerja 

karena rekan kerja 

-Perbedaan fasilitas 

Kinerja (Y) 

 

Kinerja pada 

dasarnya 

merupakan apa 

yang dilakukan 

atau tidak 

dilakukan 

karyawan 

sehingga 

mempengaruhi 

seberapa 

banyak mereka 

memberi 

kontribusi 

kepada 

organisasi 

(Mathis dan 

Jackson 

2000:78). 

1. Kuantitas dari hasil - Jumlah yang 

dihasilkan sesuai 

dengan target 

- Jumlah siklus 

aktivitas yang 

diselesaikan 

Ordinal 

2. Kualitas dari hasil - Hasil aktivitas 

yang mendekati 

sempurna 

- Memenuhi 

tujuan-tujuan 

yang diharapkan 

3. Kehadiran - Tingkat kehadiran  

- Ketepatan waktu 

4. Kemampuan bekerja 

sama 

- Mampu bekerja 

sama dengan 

pimpinan 

- Bekerja sama 

dengan rekan 

kerja 

 

3.3. Sumber dan cara Penentuan Data    

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam   

yaitu data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui hasil 

penelitian lapangan, baik dengan menggunakan pertanyaan maupun 

wawancara. 
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2. Data Sekunder 

 Data sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan teknik atau metode 

dokumentasi dengan memanfaatkan sumber-sumber atau referensi yang 

berkaitan dengan penelitian dan dapat mendukung obyek yang akan diteliti. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

  Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang akan 

dibahas dalam penulisan, maka penulis menggunakan metode: 

1. Pengamatan (observasi) 

Yaitu teknik pengambilan data dengan menggunakan penglihatan 

tanpa ada pertolongan alat standar lain. Proses observasi pada penelitian ini 

dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi pegawai yang ada 

Kantor Notaris & PPAT Jetti Widiastuti, SH. 

2. Kuesioner  

Merupakan daftar pertanyaan atau pernyataan mengumpulkan data 

dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Kuisioner atau angket 

ini diberikan kepada seluruh pegawai  Notaris & PPAT Jetti Widiastuti, SH. 

Data  yang diperoleh dari kuisioner atau angket ini yaitu yang berhubungan 

dengan manajemen konflik dan kinerja pegawai.Tujuan pembuatan kuisioner 

adalah untuk memperoleh informasi yang relevan, tingkat keandalan 

(reliability) dan keabsahan (validity) setinggi mungkin. 
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3. Wawancara 

  Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam 

suatu topik tertentu. 

Jeniswawancarayangdigunakanadalahwawancaratak terstruktur, yaitu 

wawancara yang bebas, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk 

pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa 

garis-garis besar permasalahan yan akan ditanyakan. 

Penulismengadakankomunikasilangsungdenganpihak yang 

bersangkutan atau yang bertanggung jawab langsung di Kantor Notaris dan 

PPAT Jetti Widiastuti, SH untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam 

penulisan skripsi ini. 

3.5. Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 

3.5.1. Rancangan Analisis 

1. Uji Validitas 

Uji validitas merupakan teknik yang digunakan dalam mengetahui 

hubungan mengenai keabsahan suatu variabel dengan menggunakan alat 

ukur atau yang biasa disebut dengan istilah instrument penelitian.Pengujian 

validitas dilakukan ketika peneliti ingin mengetahui bahwa suatu indikator 

dalam sebuah variabel cocok untuk dijadikan sebagai instrument penelitian. 
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 Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioenr. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan dan kuesioner 

mampu untuk menangkap sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut, 

Ghozali (2006:86). Uji validitas menggunakan analisis korelasi pearson, 

keputusan mengetahui valid tidaknya butir instrument. Jika pada tingkat 

signifikan 5% nilai r-hitung > r-tabel maka dapat disimpulkan bahwa butir 

instrumen dikatakan valid jika telah memenuhi syarat korelasi pearson> 

0,300. 

2. Uji Reliabilitas 

 Jika alat ukur telah dinyatakan valid sebagai instrument yang 

digunakan dalam suatu penelitian, maka selanjutnya reliabilitas alat ukur 

tersebut dapat diuji.Reliabilitas menujukan pada suatu pengertian bahwa 

suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpulan data yang tidak bersifat tendensius atau mengarahkan 

responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu.(Sudarmanto, 2005:89). 

 Menurut Ghozali (2011:47) uji reliabilitas sebenarnya adalah alat 

untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel 

atau konstruk.Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 

seseorang terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu.Pengelolaan data dilakukan dengan menggunakan SPSS.Uji 

reliabilitas data dapat dilakukan dengan uji stistic Cronbach Alpha (a).suatu 
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variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha >0.70 

Ghozali, 2011:48). 

3.5.2. Pengujian Hipotesis 

 Hipotesis yang akan diujikan dalam penelitian ini berkaitan dengan 

ada tidaknya pengaruh yang signifikan dari variabel independen (manajemen 

konflik) dan variabel dependen (Kinerja) baik secara parsial maupun simultan. 

3.5.2.1. Koefisien dan Determinasi 

Analisis koefisiensi determinasi (Kd) digunakan untuk melihat 

seberapa besar variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat yang 

dinyatakan dalam presentase. Besarnya koefisien determinasi dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut (Riduwan dan Sunarto, 2007:81): 

Kd = rxy
2 x 100 % 

Dimana: 

Kd = seberapa jauh perubahan variabel Y dipergunakan oleh variabel X 

rxy
2 = Kuadrat korelasi 

3.5.2.2. Analisis Regresi Linier Sederhana 

  Dalam penelitian ini metode analisis regresi sederhana yang digunakan 

oleh penulis untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independent (X) 

terhadap variabel dependent (Y) dengan rumus sebagai berikut 

(Sugiyono,2011): 
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Y = a + bX 

Keterangan : 

Y = variabel dependent/Kinerja Pegawai 

a = konstanta 

b = koefisien regresi 

X = variabel bebas/manajemen konflik 

Untuk mencari b = n (∑XY) – (∑ X) (∑Y) 
    n (∑ X2) – (∑ X)2 

untuk mencari a=(∑ y (∑x2) – (∑ x (∑xy) 

    n (∑x2) – (∑x)2 

3.5.2.3. Uji Statistik t (uji parsial) 

 Sebelum koefisien korelasi digunakan untuk membuat kesimpulan, 

terlebih dahulu diuji keberartian korelasi, untuk itu digunakan statistik uji t 

dengan rumus: 

𝑡 = 𝑟√
𝑛 − 2
______
1 − 𝑟2

 

Sumber : Sugiono (2010:230) 
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Keterangan : 

r = korelasi 

t = nilai koefisien korelasi dengan derajat bebas (dk) = n-2 

n = jumlah sampel 

 hasil pengujian uji t kemudian dibandingkan dengan ttabel yang 

diperoleh dengan menggunakan tingkat signifikan (a) dan derajat kebebasan 

n-2. Hipotesis yang telah ditetapkan tersebut akan diuji berdasarkan daerah 

penerimaan dan daerah penolakan yang ditetapkan sebagai berikut: 

jika t hitung> t tabel, maka Ho ditolak 

jika t hitung< t tabel, maka Ha diterima 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan 

 

4.1.1.1 Sejarah Perusahaan  

Kantor Notaris dan PPAT Jetti Widiastuti, SH adalah instansi 

profesi yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan masyarakat, yang 

bekerja sama dengan beberapa perusahaan seperti bank swasta maupun bank 

milik negara dan jugamelayani kebutuhan masyarakat perorangan atau klien 

umum. Sebagai badan hukum dalam pengurusan akta, saat ini penggunaan 

jasa Notaris dan PPAT semakin meningkat terutama pada akta-akta 

pengikatan kredit, karena banyaknya masyarakat yang mengajukan 

permohonan kredit perumahan atau modal kerja kepadaBank. 

Kantor Notaris Jetti Widiastuti, SH dengan SK. MENTERI 

AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Nomor :5-

XI-1996 Tanggal 3 Juni 1996, yang beralamat di Jalan Raden Edi 

Martadinata No. 205 Kota Tasikmalaya. Sudah melayani masyarakat sejak 

22 Tahun yang lalu, serta memiliki Karyawan sebanyak 30 Orang. 
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4.1.1.2 Visi dan Misi 

Visi yang diemban oleh Kantor Notaris Jetti Widiastuti, SH adalah 

memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat individu dan 

perusahaan dalam setiap transaksi bisnis dan pertanahan secara cepat, 

efisien dan menjunjung tinggi etika dan integritas serta terwujudnya sumber 

daya manusia dalam hal ini kinerja karyawan yang berkualitas. 

Sedangkan Misinya adalah : 

1. Membangun dan memelihara kepercayaan antara kantor notaris 

denganklien. 

2. StandarOperationalProcedure(SOP)yangefektifdanefisien dalam 

memberikan pelayanan yangprofessional. 

3. Menjalin kemitraan dengan Bank BUMN dan BankSwasta. 

4.1.2 Aspek Kegiatan Usaha 

Dalam membantu pengurusan legalitas bisnis, mutlak diperlukan akta 

notaris untuk pendirian badan usaha.Jasa notaris dibutuhkan untuk 

mempersiapkan akta pendirian PT atau CV serta badan usaha lainnya.Jasa 

lainnya yang diberikan notaris adalah perubahan anggaran dasar PT, 

Waarmekibg, hingga pembuatan akta perjanjian kredit. 
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4.1.2.1 Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) 

Surat kuasa yang diberikan oleh pemberi jaminan kepada pihak 

lain (Bank) untuk memebebankan hak tanggungan (menandatangani 

Akta Pembebanan Hak Tanggungan APHT) 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Sertifikat Hak Milik dan SKMHT 

4.1.2.2 Akta Hibah 

pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari 

seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. 

Namun demi menghindari komplain dari pihak lain maka sebaiknya 

dibuatkan akta hibah yang dibuat Notaris atau PPAT.. 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Akta Hibah 
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4.1.3 Struktur Organisasi 

4.1.3.1 Gambar Struktur Organisasi 

Struktur organisasi Kantor Notaris & PPAT Jetty Widiastuti, 

SH, dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut: 

Notaris / PPAT 

(Pimpinan) 

 

 

 

Admin         Admin       Admin  Staff / Karyawan 

    I II           III 

 Sumber: Data Intern Kantor Notaris & PPAT Jetty Widiastuti, SH, (2018) 

 Gambar 4.3Struktur organisasi Kantor Notaris & PPAT Jetty Widiastuti, SH 

4.1.3.2 Uraian Pekerjaan 

  Adapun uraian tugas tersebut sesuai dengan jabatannya masing-

masing adalah sebagai berikut: 

1. Pimpinan Notaris & PPAT bertugas mengesahkan tandatangan dan 

memastikan kepastian tanggal surat, melakukan pengesahan kecocokan 
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fotocopy dengan surat aslinya dan memberikan penyuluhan hukum 

sehubungan dengan pembuatan akta. 

2. Admin I bertugas mengurus kas kecil (pembayaran dan pembelian 

keperluan kantor seperti membayar listrik, PBB,pembelian peralatan 

kantor, dan lain-lain). 

3. Admin II dan III bertugas mengurus pembayaran akta PT, CV, akta 

Perjanjian Kredit bank, jasa pengurusan balik nama, penyertifikatan, 

pembuatan IMB, selain mengurusi pembayaran juga mengurusi 

pembuatan Akta, seperti Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT), 

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), Jaminan 

Fidusia, Akta Jual Beli (AJB), dan Akta Pembagian Hak Bersama 

(APHB).  Selain melakukan pembayaran dan pembuatan akta, ada juga 

yang mengurusi pembuatan Cover Note (surat keterangan yang 

diberikan oleh notaris kepada pihak bank yang berisi keterangan 

bahwa tanggal tersebut telah dilaksanakan penandatanganan Akta 

Perjanjian Kredit antara pihak debitur dan pihak bank). 

4. Staff dan karyawan (umum) bertugas mengurusi Arsip Minuta, 

penulisan buku Notaris dan PPATsebagian juga ada yang bertugas 

dilapangan mengurusi pembayaran pajak penjual dan pembeli, 

mengurusi Disependa, setor dan ambil uang di bank. 
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4.1.4 Kepegawaian 

Gambaran umum kepegawaian  ini bertujuan untuk mengetahui identitas 

dari pegawai yang terpilih menjadi responden. Penggolongan responden 

didasrkan pada Unit kerja, Umur, Tingkat Pendidikan, Masa kerja, Jenis kelamin 

responden. Berdasrkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kantor Notaris & 

PPAT Jetti Widiastuti, SH, dengan 13 responden melalui penyebaran kuesioner, 

maka identitas responden dapat digaambarkan sebagai berikut:  

1. Unit kerja 

Tabel 4.1 Unit kerja 

No Unit kerja Jumlah 

1 Pimpinan 1 

2 Admin I 5 

3 Admin II 5 

4 Admin III 10 

5 Staff / Karyawan (umum) 9 

 Total 30 

Sumber: Kantor Notaris Jetti Widiastuti, SH. 

2. Umur 

Umur dalam keterkaitannya dengan kinerja individu dilokasi kerja 

biasanya, sebagai gambaran akan pengalaman dan tanggung jawab individu. 

Penyajian data responden berdasarkan umur dapat dilihat sebagai berikut:  
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Tabel 4.2 Umur 

No Umur Jumlah 

1 >=20 13 

2 >=30 10 

3 >=40 7 

 Total 30 

Sumber: Kantor Notaris Jetti Widiastuti, SH. 

3. Tingkat Pendidikan 

Analisis terhadap pendidikan dimaksudkan disini untuk mengetahui 

komposisi pendidikan responden.Pendidikan sering kali dipandang sebagai 

suatu kondisi yang mencerminkan kemampuan seseorang.Penyajian data 

responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan 

No Pendidikan Jumlah 

1 S1 8 

2 D2 5 

3 SMA 17 

 Total 30 

Sumber: Kantor Notaris Jetti Widiastuti, SH. 

4. Masa Kerja 

Masa kerja seseorang menunjukan hubungan secara positif terhadap 

kinerja seseorang. Masa kerja yang lama menunjukan pengalaman yang lebih 

dibandingkan rekan kerja yang lain. Masa kerja seseorang juga akan 

menentukan prestasi individu yang merupakan dasar prestasi dan kinerja 
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organisasi. Penyajian data responden berdasarkan masa kerja dapat dilihat 

sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Masa Kerja 

No Masa Kerja Jumlah 

1 >=1 13 

2 >=5 10 

3 >10 7 

 Total 30 

Sumber: Kantor Notaris Jetti Widiastuti, SH. 

4. Jenis Kelamin 

Analisis terhadap responden menurut jenis kelamin dilakukan untuk 

mengetahui proporsi jenis kelamin responden agar tidak terjadi pembedaan 

jenis kelamin dalam pengambilan sampel. Berikut adalah komposisi jenis 

kelamin responden dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1 Laki-laki 13 

2 Perempuan 17 

 Total 30 

Sumber: Kantor Notaris Jetti Widiastuti, SH. 

4.1.5 Fasilitas yang dimiliki 

Kantor Notaris & PPAT Jetti Widiastuti, SH, memiliki berbagai macam 

fasilitaskantor operasional dan umum yang sangat membantu dalam menjalankan 
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suatu pekerjaan. Diantaranya Komputer, Mesin Tik, Mesin Fotocopy, AC, 

Kendaraan Motor, Mesin Genset, Gudang Arsip, WC, dan Mushola. 

4.1.5.1 Fasilitas Operasional 

Tabel 4.6 Fasilitas Operasional 

No Fasilitas Operasional Jumlah  

1 Komputer 20 

2 Kendaraan Motor 3 

3 Mesin Fotocopy 4 

4 Mesin Tik 5 

5 Mesin Genset 2 

6 AC 5 

7 Lemari Arsip 30 

Sumber: Kantor Notaris Jetti Widiastuti, SH. 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pelaksanaan Variabel X 

- Tabel Distribusi Frekuensi 

Tabel 4.7 

“Mendengarkan orang lain mempresentasikan pendapat” 

Uraian  Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Presentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 14 70 46,67 

Setuju 4 16 64 53,33 

Kurang Setuju 3 0 0 0,00 

Tidak Setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah   30 134 100 

Sumber: Data Olahan Kuesioer, 2019 
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Berdasarkan tabel 4.7 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 14 orang, jumlah skor 70 atau sebesar 46,67 %, yang 

menyatakan setuju sebanyak16 orang, jumlah skor 64 atau sebesar 53,33%, 

yang menyatakan kurang setuju sebanyak 0,  kemudian yang menyatakan tidak 

setuju 0, dan yang menyatakan sangat tidak setuju 0. Jumlah skor yang 

didapatkan pada tabel 4.7 adalah 134, ini berarti pernyataan tersebut masuk 

dalam kategori sangat baik berdasarkan tabel 3.2 pada halaman 49. 

Tabel 4.8 

“Kecocokan antara tujuan pribadi dengan instansi” 

Uraian  Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Presentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 3 15 10,00 

Setuju 4 10 40 33,33 

Kurang Setuju 3 16 48 53,33 

Tidak Setuju 2 1 2 3,33 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah   30 105 100 

Sumber: Data Olahan Kuesioer, 2019 

Berdasarkan tabel 4.8 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 3 orang, jumlah skor 15 atau sebesar 10,00%, yang 

menyatakan setuju sebanyak 10 orang, jumlah skor 40atau sebesar 33,33%, 

yang menyatakan kurang setuju sebanyak 16 orang, jumlah skor 48 atau 

53,33%,  kemudian yang menyatakan tidak setuju 2, dan yang menyatakan 

sangat tidak setuju 0. Jumlah skor yang didapatkan pada tabel 4.8 adalah 105, 
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ini berarti pernyataan tersebut masuk dalam kategori baik berdasarkan tabel 3.2 

pada halaman 49. 

Tabel 4.9 

“Penilaian yang berbeda dari pimpinan tidak merubah semangat dan motivasi untuk 

bekerja yang lebih baik” 

Uraian  Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Presentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 9 45 30,00 

Setuju 4 13 52 43,33 

Kurang Setuju 3 8 24 26,67 

Tidak Setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah   30 121 100 

Sumber: Data Olahan Kuesioer, 2019 

Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 9 orang, jumlah skor 45 atau sebesar 30,00%, yang 

menyatakan setuju sebanyak 13 orang, jumlah skor 52 atau sebesar 43,33%, 

yang menyatakan kurang setuju sebanyak 8 orang atau 26,67%,  kemudian yang 

menyatakan tidak setuju 0, dan yang menyatakan sangat tidak setuju 0. Jumlah 

skor yang didapatkan pada tabel 4.9 adalah 121, ini berarti pernyataan tersebut 

masuk dalam kategori baik berdasarkan tabel 3.2 pada halaman 49. 
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Tabel 4.10 

“Jika salah satu teman kerja tidak dapat masuk kerja, saya akan tetap semangat 

bekerja” 

Uraian  Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Presentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 10 50 33,33 

Setuju 4 15 60 50,00 

Kurang Setuju 3 5 15 16,67 

Tidak Setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah   30 125 100 

Sumber: Data Olahan Kuesioer, 2019 

Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 10 orang, jumlah skor 50 atau sebesar 

33,33%, yang menyatakan setuju sebanyak 15 orang, jumlah skor 60 atau 

sebesar 50,00%, yang menyatakan kurang setuju sebanyak 5 orang, jumlah skor 

15 atau sebesar 16,67%,  kemudian yang menyatakan tidak setuju 0, dan yang 

menyatakan sangat tidak setuju 0. Jumlah skor yang didapatkan pada tabel 4.10 

adalah 125, ini berarti pernyataan tersebut masuk dalam kategori baik 

berdasarkan tabel 3.2 pada halaman 49. 
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Tabel 4.11 

“Ketika rekan kerja mengobrolkan tentang orang lain, anda sudah biasa” 

Uraian  Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 

Presentase 

(%) 

Sangat Setuju 5 4 20 13,33 

Setuju 4 14 56 46,67 

Kurang Setuju 3 12 36 40,00 

Tidak Setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah   30 112 100 

Sumber: Data Olahan Kuesioer, 2019 

Berdasarkan tabel 4.11 diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 4 orang, jumlah skor 14 atau sebesar 

13,33%, yang menyatakan setuju sebanyak 14 orang, jumlah skor 56 atau 

sebesar 46,67%, yang menyatakan kurang setuju sebanyak 12 orang, jumlah 

skor 36 atau sebesar 40,00%,  kemudian yang menyatakan tidak setuju 0, dan 

yang menyatakan 112, ini berarti pernyataan tersebut masuk dalam kategori 

baik berdasarkan tabel 3.2 pada halaman 49. 

 

 

 

 

 

 

 



72 
  

 

- Tabel Rekapitulasi Variabel X 

Tabel 4.12 

Tanggapan Responden Terhadap Manajemen Konflik 

No Pernyataan 
Target 

Skor 
Skor 

Kategori 

Nilai 

1 

Mendengarkan orang lain mempresentasikan 

pendapat 
126-150 134 

Sangat 

Baik 

2 

Kecocokan antara tujuan pribadi dengan 

instansi 
102-125 105 Baik 

3 

Penilaian yang berbeda dari pimpinan tidak 

merubah semangat dan motivasi untuk 

bekerja yang lebih baik 

78-101 121 Baik 

4 

Jika salah satu teman kerja tidak dapat 

masuk kerja, saya akan tetap semangat 

bekerja 

54-77 125 Baik 

5 

Ketika rekan kerja mengobrolkan tentang 

orang lain, anda sudah biasa 
30-53 112 Baik 

Jumlah   597   

Rata-rata   119,4 Baik 

Sumber: Data Olahan Kuesioer, 2019 

4.2.2 Pelaksanaan Variabel Y 

- Tabel Distribusi Frekuensi 

Tabel 4.13Tanggapan Responden mengenai: 

“Tingkat pencapaian volume kerja yang diselesaikan sesuai dengan harapan instansi” 

Uraian  Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 
Presentase (%) 

Sangat Setuju 5 14 70 46,67 

Setuju 4 16 64 53,33 

Kurang Setuju 3 0 0 0,00 

Tidak Setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah   30 134 100 

Sumber: Data Olahan Kuesioer, 2019 
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Berdasarkan tabel 4.13 diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 14 orang, jumlah skor 70 atau sebesar 

46,67%, yang menyatakan setuju sebanyak 16 orang, jumlah skor 64 atau 

sebesar53,33%, yang menyatakan kurang setuju sebanyak 0 orang, kemudian 

yang menyatakan tidak setuju 0, dan yang menyatakan sangat tidak setuju 0. 

Jumlah skor yang didapatkan pada tabel 4.13 adalah 134, ini berarti pernyataan 

tersebut masuk dalam kategori sangat baik berdasarkan tabel 3.2 pada halaman 

49. 

Tabel 4.14 

“Mengerjakan suatu pekerjaan dengan cermat” 

Uraian  Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 
Presentase (%) 

Sangat Setuju 5 8 40 26,67 

Setuju 4 17 68 56,67 

Kurang Setuju 3 5 15 16,67 

Tidak Setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah   30 123 100 

Sumber: Data Olahan Kuesioer, 2019 

Berdasarkan tabel 4.14 diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 8 orang, jumlah skor 40 atau sebesar 

26,67%, yang menyatakan setuju sebanyak 17 orang, jmlah skor 68 atau 

sebesar 56,67%, yang menyatakan kurang setuju sebanyak 5 orang, jumlah skor 

15 atau sebesar 16,67%,  kemudian yang menyatakan tidak setuju 0, dan yang 
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menyatakan sangat tidak setuju 0. Jumlah skor yang didapatkan pada tabel 4.14 

adalah 123, ini berarti pernyataan tersebut masuk dalam kategori baik 

berdasarkan tabel 3.2 pada halaman 49. 

Tabel 4.15 Tanggapan Responden mengenai: 

“Pulang kantor sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan” 

Uraian  Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 
Presentase (%) 

Sangat Setuju 5 3 15 10,00 

Setuju 4 21 84 70,00 

Kurang Setuju 3 5 15 16,67 

Tidak Setuju 2 1 2 3,33 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah   30 116 100 

Sumber: Data Olahan Kuesioer, 2019 

Berdasarkan tabel 4.15 diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 3 orang, jumlah skor 15 atau sebesar 

10,00%, yang menyatakan setuju sebanyak 21 orang, jumlah skor 84 atau 

sebesar70,00%, yang menyatakan kurang setuju sebanyak 5 orang, jumlah skor 

15 atau sebesar 16,67%,  kemudian yang menyatakan tidak setuju 1 orang, 

jumlah skor 2 atau sebesar 3,33%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju 0. 

Jumlah skor yang didapatkan pada tabel 4.15 adalah 116, ini berarti pernyataan 

tersebut masuk dalam kategori baik berdasarkan tabel 3.2 pada halaman 49. 
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Tabel 4.16 Tanggapan Responden mengenai: 

“Mampu membina kerjasama dengan semua karyawan” 

Uraian  Skor 
Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Skor 
Presentase (%) 

Sangat Setuju 5 8 40 26,67 

Setuju 4 20 80 66,67 

Kurang Setuju 3 2 6 6,67 

Tidak Setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah   30 126 100 

Sumber: Data Olahan Kuesioer, 2019 

Berdasarkan tabel 4.16 diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 8 orang, jumlah skor 40 atau sebesar 

26,67%, yang menyatakan setuju sebanyak 20 orang, jumlah skor 80 atau  

sebesar 66,67%, yang menyatakan kurang setuju sebanyak 2 orang, jumlah skor 

6 atau sebesar 6,67%,  kemudian yang menyatakan tidak setuju 0, dan yang 

menyatakan sangat tidak setuju 0. Jumlah skor yang didapatkan pada tabel 4.16 

adalah 126, ini berarti pernyataan tersebut masuk dalam kategori baik 

berdasarkan tabel 3.2 pada halaman 49. 
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- Tabel Rekapitulasi Variabel Y 

Tabel 4.17 

Tanggapan Responden Terhadap Kinerja 

No Pernyataan 
Target 

Skor 
Skor 

Kategori 

Nilai 

1 

Tingkat pencapaian volume kerja yang 

diselesaikan sesuai dengan harapan 

instansi 

126-150 
134 Sangat Baik 

2 
Mengerjakan suatu pekerjaan dengan 

cermat 
102-125 

123 Baik 

3 
Pulang kantor sesuai dengan jadwal 

yang sudah ditetapkan 
78-101 

116 Baik 

4 
Mampu membina kerjasama dengan 

semua karyawan 
54-77 

126 Sangat Baik 

Jumlah 499 
 

Rata-rata 
124,75 

Baik 

Sumber: Data Olahan Kuesioner, 2019 

4.2.3 Analisis Data 

 

4.2.3.1 Uji Validitas 

 

Uji validitas menggunakan analisis korelasi pearson, keputusan 

mengetahui valid tidaknya butir instrument. Jika pada tingkat signifikan 

5% nilai r-hitung > r-tabel maka dapat disimpulkan bahwa butir 

instrumen dikatakan valid jika telah memenuhi syarat korelasi pearson> 

0,300 

 

 

. 
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Tabel 4.18Hasil Perhitungan Uji ValiditasManajemen Konflik 

No Pernyataan Nilai 

r-hitung 

Nilai 

r-tabel 

Kriteria 

1 Saya mendengarkan ketika orang lain 

sedang mempresentasikan pendapat 
0,700 0,3 Valid 

2 Saya merasakan kecocokan antara 

tujuan pribadi dengan instansi 
0,647 0.3 Valid 

3 Penilaian yang berbeda dari pimpinan 

tidak merubah semangat dan motivasi 

untuk bekerja yang lebih baik 

0,744 0,3 Valid 

4 Jika salah satu teman kerja tidak dapat 

masuk kerja, saya akan tetap semangat 

bekerja 

0,823 0,3 Valid 

5 Jika salah satu teman kerja tidak dapat 

masuk kerja, saya akan tetap semangat 

bekerja 

0,573 0,3 Valid 

Sumber: Data diolah, 2019 

 

Tabel 4.19 Hasil Perhitungan Uji Validitas Kinerja 

No 
Pernyataan 

Nilai 

r-hitung 

Nilai 

r-tabel 

Kriteria 

1 Tingkat pencapaian volume kerja yang 

saya selesaikan sesuai dengan harapan 

instansi 

0,747 0,3 Valid 

2 Saya mengerjakan suatu pekerjaan 

dengan cermat 
0,588 0,3 Valid 

3 Saya pulang kantor sesuai dengan 

jadwal yang sudah ditetapkan 
0,603 0,3 Valid 

4 Saya mampu membina kerjasama 

dengan semua karyawan 
0,494 0,3 Valid 

Sumber: Data diolah, 2019 

 

4.2.3.2 Uji Reabilitas 

Jika alat ukur telah dinyatakan valid sebagai instrument yang 

digunakan dalam suatu penelitian, maka selanjutnya reliabilitas alat ukur 
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tersebut dapat diuji.Reliabilitas menujukan pada suatu pengertian bahwa 

suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpulan data yang tidak bersifat tendensius atau mengarahkan 

responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. (Sudarmanto, 2005:89). 

Tabel 4.20 Perhitungan ReabilitasManajemenkonflik 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,775 6 

Sumber: Data diolah, 2019 

 

 

Berdasarkan data pada tabel 4.20 diatas nilai Cronbach Alpha 

variabelmanajemenkonflik adalah 0,775. Karena variabelmanajemenkonflik 

memiliki nilai Cronboach Alpha 0,775 lebih besar dari 0,6 maka dapat 

disimpulkan bahwa pernyataan dari variabelmanajemenkonflik adalah 

reliabel. 

 

Tabel 4.21 Perhitungan Reabilitas Kerja 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,727 5 

Sumber: Data diolah, 2019 

 



79 
  

 

Berdasarkan data pada tabel 4.21 diatas nilai Cronbach Alpha 

variabel kinerja adalah 0,727. Karena variabelkinerja memiliki nilai 

Cronboach Alpha 0,727 lebih besar dari 0,6 maka dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan dari variabel kerja adalah reliabel. 

4.2.3.3 Uji Koefisien Determinasi 

Analisis koefisiensi determinasi (Kd) digunakan untuk melihat 

seberapa besar variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat yang 

dinyatakan dalam presentase.  

Tabel 4.22 Hasil Uji Determinasi 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,623a ,389 ,367 1,191 

a. Predictors: (Constant), Manajemen Konflik 

 

 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh nilai r2 sebesar 

0,623.Maka selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel 

X terhadap Variabel Y dengan menggunakan koefisien determinan r2 yang 

dinyatakan dalam persentase. Hasilnya sebagai berikut: 

KD = (0,623)2 x100% 

= 0,3881x100 

= 38,81 %. 
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Dari hasil perhitungan didapat nilai r2 sebesar 38,81%. Artinya bahwa 

manajemenkonflik memberikan pengaruh sebesar 38,81% terhadap kinerja 

pegawai Kantor Notaris & PPAT Jetti Widiastuti, SH, sedangkan sisanya 

61,19% dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak dimasukkan 

kedalam variabel penelitian yang telah dilakukan. 

4.2.3.4 Uji Regresi Linier Sederhana 

  Dalam penelitian ini metode analisis regresi sederhana yang digunakan 

oleh penulis untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independent (X) 

terhadap variabel dependent (Y) dengan rumus sebagai berikut 

(Sugiyono,2011): 

Y = a + bX 

Keterangan : 

Y = variabel dependent/Kinerja Pegawai 

a = konstanta 

b = koefisien regresi 

X = variabel bebas/manajemen konflik 

Dari  hasil  seluruh  etimilasi  model persamaan  dapat  dilihat  pada  

tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.23 Hasil Analisis Regresi Linier 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8,527 1,871  4,558 ,000 

Manajemen 

Konflik 

,394 ,093 ,623 4,220 ,000 

a. Dependent Variable: Kinerja 

 

Dari hasil regresi linear sederhana didapat bilangan konstanta (a) 

sebesar  8,527dan koefisien variabel (b) manajemen konflik sebesar 0,394. 

Dengan demikian dapat ditentukan persamaan regresinya adalah: 

Y=  8,527+ 0,394X 

Dari  persamaan  regresi  diatas, maka interprestasi dari masing-masing koefisien  

variabel  adalah  sebagai berikut: 

a. Konstanta sebesar 8,527 diartikan bahwa variabel X jika tetap atau tidak  

mengalami penambahan atau penurunan maka kinerja pegawai  akan sebesar 

8,527 poin. 

b. Koefisien variabel X sebesar + 0,394. Artinya bahwa setiap  peningkatan 

persepsi terhadap variabel manajemen konflik sebesar 1 satuan, maka akan 

meningkatkan persepsi terhadap kinerja sebesar + 0,394. 
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4.2.3.5 Uji Statistik t (uji parsial) 

Tabel 4.24 Hasil Perhitungan Uji t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8,527 1,871  4,558 ,000 

Manajemen 

Konflik 

,394 ,093 ,623 4,220 ,000 

a. Dependent Variable: Kinerja 

 

Uji t ini merupakan pengujian secara parsial hipotesis tentang parameter 

koefisien regresi yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel  independen 

mempunyai pengaruh yang nyata terhadap variabel dependen dengan level 

signifikan 5% dan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Jika t hitung > t tabel maka variabel bebas  mempunyai  pengaruh terhadap  

variabel  terikat  (  Ho ditolak, Haditerima). 

b. Jika t hitung < t tabel maka variabel bebas  tidak  mempunyai pengaruh  

terhadap  variabel terikat (Ho diterima, Ha ditolak) 

Hasil perhitungan regresi memperlihatkan bahwa t-hitung yang lebih  

besar dari t-tabel yaitu 4,220< 2,04841 dengan nilai signifikan 0,000<0,05   

yang  berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Artinyamanajemen konflik 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja pegawai di Kantor 

Notaris & PPAT Jetti Widiastuti, SHTasikmalaya.Dari analisis diatas dapat 
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disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh yang 

signifikan antara manajemen konflik dan Kinerja pegawai  diKantor Notaris 

& PPAT Jetti Widiastuti, SH. Tasikmalayaditerima. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, mengenai pengaruh 

manajemenkonflik terhadap kinerja pegawai di Kantor Notaris & PPAT Jetti 

Widiastuti, SH Tasikmalaya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian dan data yang telah diolah, maka dapat 

disimpulkan bahwa manajemenkonflik di Kantor Notaris & PPAT Jetti 

Widiastuti, SH, Tasikmalaya secara umum memperoleh nilai baik. 

2. Berdasarkan hasil penelitian dan data yang telah diolah, maka dapat 

disimpulkan bahwa kinerja pegawai di Kantor Notaris & PPAT Jetti 

Widiastuti, SH, Tasikmalaya secara umum memperoleh nilai baik. 

3. Berdasarkan hasil hipotesis dan data yang telah diolah, maka dapat 

disimpulkan bahwa manajemenkonflik mempengaruhi kinerja pegawai di 

Kantor Notaris & PPAT Jetti Widiastuti, SH, Tasikmalaya. Berdasarkan 

hipotesis dan analisis yang dilakukan, seperti uji regresi linier sederhana yang 

telah diperoleh, menunjukan bahwamanajemenkonflik (X) berpengaruh positif 

terhadap kinerja pegawai. Berdasarkan uji t menunjukan bahwa t hitung lebih 

besar dari t tabel, sehingga hipotesis dapat diterima. Dari hasil tersebut 
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menunjukan bahwamanajemen konflik berpengaruh terhadap kinerja pegawai 

di Kantor Notaris & PPAT Jetti Widiastuti, SH, Tasikmalaya. 

5.2 SARAN 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian diatas, maka penulis mengajukan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan 

1. Diharapkanmanajemen konflik yang ada tetap dipertahankan dan terus 

dikontrol agar manajemen konflik yang terjadi terus berpengaruh 

positif  untuk meningkatkan kinerja pegawai. 

2. Diharapkan Instansi selalu berusaha memberikan kebebasan bagi 

pegawai dalam beraktifitas di instansi sehingga mereka memiliki 

keinginan untuk bekerja secara maksimal di instansi dan berusaha 

untuk menciptakan keharmonisan hubungan kerja antar karyawan di 

instansi. 

2. Bagi Penelitian selanjutnya 

Hasil Uji determinasi menunjukkan masih ada variabel-variabel lain  

yang harus diperhatikan dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian lebih 

lanjut, hendaknya menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi  kinerja 

pegawai, karena dengan semakin baik kinerja pegawai maka akan 

berpengaruh baik juga bagi target perusahaan. 
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LAMPIRAN 1 

(Surat Izin Penelitian) 



 

 
 

LAMPIRAN 2 

(Surat Balasan Penelitian) 

 



 

 
 

LAMPIRAN 3 

(Kuesioner Penelitian) 

 

SURAT PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

I. Kata Pengantar  

Kepada Yang Terhormat  

Bapak/Ibu/Saudara (i) Pegawai Kantor Notaris &PPAT Jetti Widiastuti, SH 

Di Tasikmalaya 

Dengan Hormat,    

Kuesioner ini kami berikan dalam rangka penulisan skripsi berjudul 

“Pengaruh Manajemen Konflik Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Notaris & 

PPAT Jetti Widiastuti, SH, Kota Tasikmalaya’’. Skripsi tersebut sebagai salah 

satu syarat untuk mendaptkan gelar Sarjana Manajemen  pada Program Studi 

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Untuk itu 

kami memohon dengan sangat kepada Bapak/Ibu/Saudara (i) untuk mengisi 

kuesioner yang telah di sediakan. 

Kuesioner ini bukan merupakan tes psikologi, titipan dari atasan anda atau 

dari manapun.Untuk itu Bapak/Ibu/Saudara (i) tidak perlu ragu dalam memberikan 

jawaban yang sejujurnya, sesuai dengan kondisi yang di rasakan. 

Akhirnya, setiap jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara (i) berikan merupakan 

bantuan yang tidak ternilai harganya bagi penelitian saya ini.Atas perhatian dan 

partisipasi Bapak/Ibu/Saudara (i) saya ucapkan terima kasih. 

Tasikmalaya. 2019        ,   

Peneliti 

 

Yogi Muhamad Fauzi 

4122.4.16.11.0089



 

 
 

DAFTAR KUESIONER 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama    : ……………………………. 

Jenis Kelamin   :  Pria Wanita 

Usia    : ……………… tahun 

Pendidikan Terakhir  : ……………………………. 

Bagian    : ……………………………. 

Petunjuk Pengisian  

1. Jawablah setiap pertanyaan dengan pendapat saudara. 

2. Pilihlah jawaban dengan memberi tanda cheklikst(√) pada salah satu jawaban 

yang paling sesuai menurut saudara. 

Adapun makna tanda tersebut adalah sebagai berikut: 

(SS) = Sangat Setuju  Skor 5  

(S)  = Setuju   Skor 4  

(N) =Netral   Skor 3  

(TS) =Tidak Setuju   Skor 2  

(STS) =Sangat Tidak Setuju  Skor 1 



 

 
 

DAFTAR PERTANYAAN 

Manajemen Konflik (X) 

No Keterangan SS S N TS STS 

Kesalahan Komunikasi 

1 Saya mendengarkan ketika orang lain sedang 

mempresentasikan pendapat 

     

Perbedaan tujuan  

2 Saya merasakan kecocokan antara tujuan 

pribadi dengan instansi 

     

Perbedaan dalam penilian atau persepsi 

3 Penilaian yang berbeda dari pimpinan tidak 

merubah semangat dan motivasi untuk bekerja 

yang lebih baik 

     

Interdepedensi aktivitas kerja 

4 Jika salah satu teman kerja tidak dapat masuk 

kerja, saya akan tetap semangat bekerja 

     

Kesalahan dalam afeksi 

5 Ketika rekan kerja mengobrolkan tentang 

orang lain, anda sudah biasa 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Kinerja Pegawai (Y) 

No Keterangan SS S N TS STS 

Kuantitas dari hasil 

1 Tingkat pencapaian volume kerja yang saya 

selesaikan sesuai dengan harapan instansi 

     

Kualitas dari hasil 

2 Saya mengerjakan suatu pekerjaan dengan 

cermat 

     

Kehadiran 

3 Saya hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal 

yang sudah ditetapkan 

     

Kemampuan bekerja sama 

4 Saya mampu membina kerjasama dengan 

semua karyawan 

     

 

 



 

 
 

LAMPIRAN 4 

Hasil Output Validitas 

 

Correlations 

 X1 X2 X3 X4 X5 Konflik 

X1 Pearson 

Correlation 

1 ,372* ,403* ,648** ,170 ,700** 

Sig. (2-tailed)  ,043 ,027 ,000 ,368 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 

X2 Pearson 

Correlation 

,372* 1 ,216 ,506** ,136 ,647** 

Sig. (2-tailed) ,043  ,252 ,004 ,472 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 

X3 Pearson 

Correlation 

,403* ,216 1 ,505** ,409* ,744** 

Sig. (2-tailed) ,027 ,252  ,004 ,025 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 

X4 Pearson 

Correlation 

,648** ,506** ,505** 1 ,238 ,823** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,004 ,004  ,206 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 

X5 Pearson 

Correlation 

,170 ,136 ,409* ,238 1 ,573** 

Sig. (2-tailed) ,368 ,472 ,025 ,206  ,001 

N 30 30 30 30 30 30 

Manajemen 

Konflik 

Pearson 

Correlation 

,700** ,647** ,744** ,823** ,573** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,001  

N 30 30 30 30 30 30 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 



 

 
 

 

Correlations 

 Y1 Y2 Y3 Y4 Kinerja 

Y1 Pearson Correlation 1 ,290 ,341 ,185 ,747** 

Sig. (2-tailed)  ,120 ,065 ,329 ,000 

N 30 30 30 30 30 

Y2 Pearson Correlation ,290 1 ,033 ,038 ,588** 

Sig. (2-tailed) ,120  ,862 ,843 ,001 

N 30 30 30 30 30 

Y3 Pearson Correlation ,341 ,033 1 ,080 ,603** 

Sig. (2-tailed) ,065 ,862  ,676 ,000 

N 30 30 30 30 30 

Y4 Pearson Correlation ,185 ,038 ,080 1 ,494** 

Sig. (2-tailed) ,329 ,843 ,676  ,006 

N 30 30 30 30 30 

Kinerja Pearson Correlation ,747** ,588** ,603** ,494** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,000 ,006  

N 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Hasil Output Reabilitas 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,775 6 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,727 5 

 
 

 



 

 
 

Hasil Output Regresi 

 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 ManajemenKonflikb . Enter 

a. Dependent Variable: Kinerja 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,623a ,389 ,367 1,191 

a. Predictors: (Constant), ManajemenKonflik 

 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 25,254 1 25,254 17,806 ,000b 

Residual 39,713 28 1,418   

Total 64,967 29    

a. Dependent Variable: Kinerja 

b. Predictors: (Constant), ManajemenKonflik 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8,527 1,871  4,558 ,000 

Manajemen

Konflik 

,394 ,093 ,623 4,220 ,000 

a. Dependent Variable: Kinerja 



 

 
 

LAMPIRAN 5 

(Jawaban Responden) 

Manajemen Konflik (X) 

 Responden X1 X2 X3 X4 X5 Total 

1 5 3 5 5 3 21 

2 5 3 5 4 4 21 

3 4 3 4 4 4 19 

4 5 5 5 5 5 25 

5 4 4 4 4 3 19 

6 5 3 5 5 5 23 

7 5 4 4 5 3 21 

8 4 3 3 3 3 16 

9 4 4 4 4 4 20 

10 4 2 3 4 3 16 

11 4 3 3 3 3 16 

12 4 3 5 3 4 19 

13 5 4 4 4 3 20 

14 5 4 5 5 3 22 

15 5 3 3 4 4 19 

16 4 3 4 4 4 19 

17 5 5 5 5 5 25 

18 4 4 4 4 3 19 

19 5 3 5 5 5 23 

20 5 4 4 5 3 21 

21 4 3 3 3 4 17 

22 4 4 4 4 4 20 

23 4 3 3 4 3 17 

24 4 3 3 3 4 17 

25 4 3 5 4 4 20 

26 5 3 4 4 4 20 

27 4 3 4 4 4 19 

28 5 4 4 4 3 20 

29 5 5 3 5 4 22 

30 4 4 4 5 4 21 



 

 
 

Kinerja (Y) 

 Responden Y1 Y2 Y3 Y4 TOTAL 

1 5 4 4 5 18 

2 4 4 4 4 16 

3 4 5 4 4 17 

4 5 5 5 4 19 

5 4 4 4 4 16 

6 5 5 4 5 19 

7 4 4 4 4 16 

8 4 4 2 4 14 

9 4 4 4 5 17 

10 4 3 4 4 15 

11 4 4 3 4 15 

12 3 3 3 3 12 

13 5 4 4 4 17 

14 5 4 4 5 18 

15 4 5 4 4 17 

16 4 5 4 4 17 

17 5 3 5 4 17 

18 4 4 4 4 16 

19 5 5 4 5 19 

20 4 4 4 4 16 

21 4 4 3 4 15 

22 4 4 4 5 17 

23 4 3 5 4 16 

24 4 5 3 4 16 

25 3 4 4 4 15 

26 5 4 4 4 17 

27 3 4 4 5 16 

28 4 4 4 4 16 

29 4 3 3 5 15 

30 5 5 4 3 17 

 



 

 
 

LAMPIRAN 6 

Hasil Uji Validasi variabel Manajemen Konflik dan Variabel Kerja 

menggunakan SPSS versi 25. 

No Pernyataan Nilai 

r-hitung 

Nilai 

r-tabel 

Kriteria 

1 Saya mendengarkan ketika orang lain 

sedang mempresentasikan pendapat 
0,734 0,3 Valid 

2 Saya merasakan kecocokan antara 

tujuan pribadi dengan instansi 
0,640 0.3 Valid 

3 Penilaian yang berbeda dari pimpinan 

tidak merubah semangat dan motivasi 

untuk bekerja yang lebih baik 

0,841 0,3 Valid 

4 Jika salah satu teman kerja tidak dapat 

masuk kerja, saya akan tetap semangat 

bekerja 

0,790 0,3 Valid 

5 Jika salah satu teman kerja tidak dapat 

masuk kerja, saya akan tetap semangat 

bekerja 

0,728 0,3 Valid 

  

No 
Pernyataan 

Nilai 

r-hitung 

Nilai 

r-tabel 

Kriteria 

1 Tingkat pencapaian volume kerja yang 

saya selesaikan sesuai dengan harapan 

instansi 

0,871 0,3 Valid 

2 Saya mengerjakan suatu pekerjaan 

dengan cermat 
0,779 0,3 Valid 

3 Saya pulang kantor sesuai dengan 

jadwal yang sudah ditetapkan 
0,743 0,3 Valid 

4 Saya mampu membina kerjasama 

dengan semua karyawan 
0,729 0,3 Valid 

 



 

 
 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

Nama    : Yogi Muhamad Fauzi 

Tempat, Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 20 Oktober 1996 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Agama    : Islam 

Status Pernikahan  : Belum Menikah 

Alamat : Leuwimalang, RT 001, RW 006, Sukamulya, 

Bungursari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. 

No HP    : 089515051243 / 087730820678 

Email    : Muhamadyogifauzi@gmail.com 

 

PENDIDIKAN 

SD : SDN Sukamulya (2003-2009) 

SMP : MTS Al-Khoeriyah Bantar Tasikmalaya (2009-2012) 

SMA : SMK Manangga Pratama Tasikmalaya (2012 – 2015) 

D2 : LP3I Tasikmalaya College (2015 – 2017) 

 

PENGALAMAN KERJA 

1. Magang di Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Tasikmalaya. 

( Oktober 2017 – Mei 2018 ). 

 

2. Kerja di Kantor Notaris & PPAT Jetti Widiastuti, SH Kota Tasikmalaya. 

( Mei 2018 – Sekarang )

mailto:Muhamadyogifauzi@gmail.com


 

83 
 

 


