
BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Manajer

Manajeradalah seseorang yang melaksanakan aktivitas manajemen

atau pelaku manajemen. 1 Seseorang manajer mengetahui bahwa dalam

rangka usha mencapai sasaran tertentu manusia perlu memperoleh

komunikasi, memerlukan rangsangan, dan memerlukan kepemimpinan serta

kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas secara memuaskan dan yang

memberikan kepuasan. 2

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan

bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-

tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Pelaksana

manajemen disebut manajer atau pengelola3. Pentingnya untuk diingat,

bahwa manajemen suatu bentuk kerja.Seseorang yang menjadi manajer

mengambil alih kewajiban-kewajiban baru, yang seluruhnya bersifat

“manajerial”. Yang penting diantaranya adalah meniadakan kecenderungan

untuk melaksanakan sendiri semua urusan. Tugas-tugas operasional dicapai

melalui usaha kerja para bawahan sang manajer. Pada hakikatnya, tugas

seorang manajer menggunakan usaha para bawahan secara berdaya guna.4

1George R. Terry, Asas-Asas Manajemen (Bandung : Alumni, 2012, ed. 7), hal. 5
2George R. Terry, Asas-Asas Manajemen, hal. 6
3George R. Terry, Dasar-Dasar Manajemen (Jakarta: Bumi Aksara, cet. ke 11, 2010),

hal. 5.
4George R. Terry, Dasar-Dasar Manajeme, hal. 1.



Manajer dalam melakukan pekerjaannya, harus melaksanakan

kegiatan-kegiatan tertentu, yang dinamakan fungsi-fungsi manajemen, yang

terdiri dari:

a. Planing, yaitu menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama

suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat

mencapai tujuan-tujuan itu.

b. Organizing, yaitu mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan

penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatan itu.

c. Staffing, yaitu menentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia,

pengerahan, penyaringan, latihan dan pengembangan tenaga kerja.

d. Motivating, yaitu mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia ke

arah tujuan-tujuan.

e. Controlling, yaitu mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan,

menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil

tindakan-tindakan. 5

Sebuah ciri umum seorang manajer adalah bahwa ia seorang pembuat

keputusan. Seorang manajer harus memutuskan tujuan-tujuan yang hendak

dikerjakanuntuk mencapai tujuan-tujuan ini, manajer harus memutuskan

tindakan-tindakan khusus apa yang perlu, cara-cara baru dapat di

perkenalkan, dan apa yang harus dibuat untuk mempertahankan hasil kerja

5George R. Terry, Dasar-Dasar Manajemen, hal. 9.



yang memuaskan. Pengambilan keputusan berlangsung dalam setiap bagian

organisasi.

Membuat keputusan adalah memilih suatu alternatif dari dua pilihan

atau lebih, untuk menentukan suatu pendapat atau perjalanan suatu tindakan,

dalam mana pikiran perasaan atau pengetahuan dihimpun bersama-sama

untuk sebuah aksi.Biasanya ia mencakup ketidakpastian. Dalam

pengambilan keputusan, seorang manajer berurusan dengan nilai-nilai yang

akan datang, yang sampai tingkat tertentu masih belum diketahui.

Selanjutnya penyaringan suatu pilihan selalu didasarkan atas beberapa

kriteria, seperti menghemat ongkos, menghemat waktu atau meningkatkan

kualitas para manajer.6

Istilah lain seorang manajer adalah pemimpin. Sebuah pengaruh yang

sangat penting atas kepemimpinan adalah pandangan pemimpin itu atas

kelompok-kelompok kerja.Dua segi yang sangat bertentangan dari

pandangan itu yang mungkin timbul, diberi nama “teori X” dan “teori Y”

oleh Douglas Mc. Gregor pada penghujung tahun-tahun lima puluhan. Ciri-

ciri utama dari teori x adalah, bahwa kebanyakan pegawai:

a. Bekerja sedikit mungkin dan menentang perubahan,

b. harus dibujuk, diberi ganjaran, dihukum, dan diawasi, sehingga perilaku

mereka memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi itu; dan

c. menghendaki pengarahan dan menghindari tanggung jawab.

Sebaliknya teori mempertahankan bahwa kebanyakan pegawai:

6 George R. terry, Dasar-Dasar Manajemen, 17



a. Tidak dengan sendirinya harus tidak suka bekerja;

b. Mempunyai kemampuan untuk memikul tanggung jawab atas kerjanya

dan mempunyai potensi untuk membangun, tetapi manajemen dengan

tindakan-tindakannya harus membuat mereka sadar akan kemampuan ini;

dan

c. Ingin mencapai penghargaan sosial dan kepuasan yang diperolehnya

sendiri dari pekerjaan mereka.

Sumbangan pertama diperolehMc. Gregor adalah saran.Bahwa sikap

seorang pemimpin terhadap manusia mempunyai pengaruh besar terhadap

bagaimana cara orang itu bersikap sebagai seorang pemimpin. Yang lain-

lain juga meneliti hubungan antara sikap seorang pemimpin dan hasil

pekerjaan perorangan dalam kelompok itu, khususnya, hubungan antara

harapan seorang perorangan itu, memperoleh banyak perhatian.J Sterling

Livingston sudah meneliti hubungan harapan manajer dan hasil pekerjaan

yang di capai oleh orang-orang bawahan.Jika harapan manajer itu tinggi,

maka mungkin produktivitas tinggi pula.Sebaliknya, jika harapan manajer

itu rendah, maka produktivitas dari orang bawahan itu mungkin rendah

pula.7

Apa yang diharapkan seorang manajer dari orang-orang bawahannya

dan cara ia memperlakukan mereka, sangat menentukan pekerjaan mereka

serta memajukankarirnya. Sebuah cirri khas tunggal dari pada manajer yang

unggul adalah kemampuan mereka untuk menciptakan harapan-harapan

7George R. terry, Dasar-Dasar Manajemen 196.



besar mengenai pekerjaan, yang dipenuhi orange-orang bawahan.Manajer

yang kurang giat gagal untuk mengembangkan harapan-harapan yang

serupa, dan sebagai suatu akibatnya, produktivitas orang bawahannya pun

menderita karenanya. Lebih sering dari tidak, orang-orang bawahannya

ternyata melakukan apa yang mereka percaya diharapkan dari mereka untuk

dibuat.

Manajer yang efektif antara lain mampu memecahkan konflik yang

menghadang organisasi terutama konflik yang membawa organisasi

semakin jauh dari kinerja yang diinginkan, tetapi dalam saat yang lain

mampu mendorong bahkan menciptakan konflik yang memang bertujuan

untuk mendinamisasi organisasi. 8

2. Konflik Internal

Pemimpin harus memimpin para pengikutnya yang mempunyai latar

belakang, ras, agama pendidikan, jenis kelamin, budaya, pengalaman, dan

sebagainya.Keadaan ini dapat menimbulkan konflik atau kepemimpinan

tidak dapat mempersatukan, di samping itu konflik dapat terjadi antara

pemimpin dengan para pengikutnya dan antara organisasi dan luar

organisasi atau dengan organisasi lainnya. Jika konflik ini tidak di

manajemen semenjak awal dikembangkan menjadi konflik destruktif yang

dapat mengganggu pelaksanaan aktivitas dan kinerja para anggota

organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam kaitan konflik,

8Komang Ardana, Perilaku Keorganisasian (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hal 124.



pemimpin berfungsi sebagai manajer konflik yang berperan menyelesaikan

konflik yang terjadi. 9

Konflik adalah suatu yang tak terhindarkan.Konflik melekat erat

dalam jalinan kehidupan.Umat manusia selalu berjuang dengan konflik.

Perang yang telah terjadi pada abad-abad yang lampau menyisakan

pengaruh, dan dalam dunia bisnis sulit dibayangkan suatu hari tanpa konflik

dan stress.

Oleh karena itu hingga sekarang kita dituntut untuk memperhatikan

konflik dan memerlukan jalan untuk meredam ketakutan terhadap konflik

bisnis, keluarga dan kontak sosial kita dapat diperluas bila konflik dapat

dipahami.

Ada beberapa karakteristik konflik, diantaranya adalah:

a. Dengan meningkatnya konflik, perhatikan terhadap konflik sendiri juga

meningkat.

b. Keinginan untuk menang meningkat seiring dengan meningkatnya

keinginan pribadi. Menyelamatkan muka semakin penting pada tingkat

konflik yang lebih tinggi.

c. Orang yang menyenangkan dapat terjadi berbahaya bagi yang lain seiring

dengan meningkatnya konflik.

d. Strategi manajemen konflik yang bekerja pada tingkat konflik yang

rendah, pada konflik tingkat yang lebih tinggi seiring tidak efektif, dan

kadang-kadang menjadi tidak ada artinya.

9 Wirawan, Kepemimpinan (Jakarta: RajawaliPers, cet. ke 1, 2013), 79



e. Konflik melampaui dari tahapan yang lazim.

f. Orang tampaknya menjadi seperti individu yang berbeda selama berada

dalam konflik. Tapi konflik terjadi pada seluruh tingkat organisasi dapat

diidentifikasikan10.

Konflik merupakan proses yang dimulai bila satu pihak merasakan

bila pihak lain telah mempengaruhi secara negatif. Perusahaan manapun

pasti mengalami konflik internal.Mulai dari tingkat individu, kelompok,

sampai unit, mulai yang relatif kecil seperti adu mulut tentang pribadi antar

karyawan, sampai yang relatif besar seperti beda pandangan tentang

strategis bisnis di kalangan manajemen. Ada beberapa jenis konflik

diantaranya.

a. Konflik vertikal, terjadi antara tingkat hirarki, seperti antara manajer

puncak dan manajer menengah.

b. Konflik horizontal. Terjadi di antara orang-orang yang bekerja pada

tingkat hirarki yang sama di dalam perusahaan.

c. Konflik diantara staf lini. Terjadi diantara orang-orang yang memiliki

tugas berbeda, misalnya antara divisi pembelian bahan baku dan divisi

keuangan.

d. Konflik peran. Berupa salah paham tentang apa yang seharusnya

dikerjakan oleh seseorang. Konflik bisa terjadi antara karyawan karena

tidak lengkapnya uraian pekerjaan, pihak karyawan memiliki lebih dari

seorang manajer, dan system koordinasi yang tidak jelas.

10William Hendricks, Bagaimana Mengelola Konflik (Jakarta: Bumi Aksara, cet. ke 1,
2010), 8.



Tipe konflik menurut KreitnerdanKincki ada tiga macam, yaitu:

personality conflict, intergroup conflict, dan cross–cultural conflict. 11

a. Personality conflict, merupakan perlawananantarpersonalberdasarpada

perasaan tidak suka, ketidaksepakatan personal atau gaya yang berbeda.

b. Intergroup conflict, merupakan konflik diantara kelompok kerja, tim, dan

departemen yang merupakan tantangan bersama pada efektifitas

organisasi.

c. Cross–cultural conflict, merupakan konflik yang terjadi karena

melakukan bisnis dengan orang yang berbudaya berbeda. Sering terjadi

karena terdapat perbedaan asumsi tentang bagaimana berfikir dan

bertindak dalam melakukan merger, joint venture, dan aliansi lintas batas

negara.

Ada beberapa pendapat tentang penyebab konflik yang timbul dalam

perusahaan, pendapat pertama, yang kita sebut sebagai pandangan

tradisional, melihat konflik merupakan hal yang tidak di inginkan dan

berbahaya bagi perusahaan.Penganut pendapat ini berargumentasi bahwa

timbulnya konflik menunjukkan adanya sesuatu yang salah akan bisa

berinteraksi secara baik. Pendapat kedua adalah yang disebut pandangan

prilaku, bagi pandangan ini konflik merupakan suatu peristiwa yang sering

terjadi dalam kehidupan perusahaan.Mereka yang menganut pendapat ini

mengatakan bahwa konflik bisa memberi manfaat, atau disebut sebagai

fungsional bisa pula merugikan, atau disebut sebagai tidak fungsional.

11Keith Davis dan John W. Newstrom, Prilaku Dalam Organisasi (Jakarta: Rajawali
Perss, 2013), hal 223.



Meskipun demikian, mereka berpendapat bahwa konflik umumnya

merugikan perusahaan.Pandangan yang lain disebut pandangan interaksi,

mengatakan bahwa konflik dalam perusahaan merupakan konflik yang tidak

terhindarkan dan bahkan diperlukan, sebagai perusahaan di rancang dan

bekerja.

Selain pendapat di atas, ada beberapa sumber konflik lain, diantaranya

sebagai berikut:

a. Incompatible goals, ketidaksesuaian tujuan. Menunjukkan bahwa konflik

dapat terjadi dengan tujuan satu orang atau departemen yang kelihatan

tidak sesuai mencampuri tujuan orang atau departemen lain.

b. Differentiation, perbedaan terjadi diantara orang, departemen, dan

identitas lain menurut pelatihan, nilai-nilai, keyakinan, dan pengalaman

mereka. Differentiation dapat dibedakan dari goal incompatibility karena

2 orang atau apartemen mungkin sepakat dengan tujuan bersama, tetapi

mempunyai perbedaan sangat besar dalam bagaimana mencapai tujuan

tersebut.

c. Interdependence, konflik cenderung meningkat dengan tingkat saling

ketergantungan. Semakin tinggi saling ketergantungan akan

meningkatkan resiko konflik karena terdapat kesempatan lebih besar

bahwa masing-masing pihak akan mengganggu tujuan pihak lain.

d. Scare resources, langkanya sumberdaya membangkitkan konflik karena

masing-masing orang atau unit memerlukan sumber daya yang perlu

untuk mengalahkan pihak lainnya yang juga perlu sumber daya tersebut.



e. Ambiguous rules, aturan yang ambigu terjadi karena ketidakpastian

meningkatkan resiko bahwa satu pihak bermaksud mencampuri tujuan

pihak lain.

f. Communication problems, masalah komunikasi. Konflik sering terjadi

karena kurangnya peluang, kemampuan, atau motivasi untuk melakukan

komunikasi dengan efektif.

Ada beberapa penanganan konflik yang dapat dilakukan, diantaranya:

a. Competing. Competing terjadi ketika seseorang berusaha memuaskan

kepentingannya sendiri tanpa mempertimbangkan dampaknya pada pihak

lainpada konflik.

b. Collaborating. Kolaborasi terjadi ketika masing-masing pihak yang

terlibat dalam konflik berkeinginan sepenuhnya kepentingan semua

pihak, sehingga terdapat kerja sama dan mencari hasil yang saling

menguntungkan.

c. Avoiding. Penghindaran terjadi ketika orang mengetahui adanya konflik

dan ingin menarik diri atau mendiamkan.

d. Accommodating. Dalam akomodasi, pihak yang memenuhi tuntutan

lawan mungkin ingin menempatkan kepentingan lawan di atas

kepentingannya sendiri.

e. Compromising. Dalam kompromi tidak jelas siapa yang menang atau

kalah. terdapat keinginan mendistribusikan objek konflik dan menerima



solusi yang memberikan sebagian kepuasan dari kedua pihak yang

berkepentingan. 12

Konflik dalam organisasi adalah suatu keniscayaan yang dapat bersifat

konstruktif ataupun destruktif terhadap organisasi.Masalahnya adalah

bagaimana mengelolanya sehingga tidak merugikan, tetapi sebaliknya dapat

meningkatkan daya guna dan hasil guna yang setinggi-tingginya. Salah satu

ukuran efektif tidaknya seorang manajer antara lain dapat dilihat sejauh

manaia mampu mengelola konflik yang muncul di organisasi yang

dipimpinnya. 13

B. Kajian Terdahulu

Untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian lain sekaligus

melihat posisi penelitian ini maka penulis melihat beberapa penelitian

sebelumnya, yaitu:

Pertama, penelitian yang berjudul “Peran komunikasi interpersonal

dalam mengatasi konflik perawat dan pasien rawat inap di rumah sakit Islam

Ibnu SinaBangkinang”olehMariaHeristindari penelitiannya disimpulkan bahwa

Peran komunikasi interpersonal dalam mengatasi konflik antar pegawai dan

pasien rawat inap.Peran komunikasi interpersonal dalam mengatasi konflik

sangatlah penting, karena dengan melakukan komunikasi secara pribadi

terhadap pasien, maka konflik tersebut dapat di atasi. Seperti telah diketahui

bersama, para perawat mempunyai kode etik dalam melayani pasien, dan harus

bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya. Di dalam mengatasi konflik

12Keith Davis dan John W. Newstrom, Prilaku Dalam Organisasi, hal 225-226.
13Komang Ardana, Perilaku Keorganisasian, hal 123.



antar perawat dan pasien, tidak bisa terlepas dari komunikasi

interpersonal.Dimana peran komunikasi interpersonal adalah untuk melakukan

interaksi antar perawat dan pasien yang merupakan salah satu alternative dalam

menyelesaikan konflik. Bidang perawat harus mampu dalam berkomunikasi

dengan pasien rawat inap, karena dalam melakukan komunikasi dapat

menciptakan hubungan personal/pribadi yang lebih akrab, lebih “care”,

sehingga konflik itu dapat di cegah dan di atasi.

Kedua, ”Upaya guru pembimbing mengatasi konflik antar siswa di

sekolah pertama negeri 21 Pekanbaru, olehFahmuji. Menyimpulkan bahwa

bentuk konflik antar siswa yang terjadi di SMP N 21 Pekanbaru diantaranya:

1. Pengakuan atas sesuatu yang bukan haknya.

2. Perkelahian/tawuran.

3. Persaingan merebut sesuatu.

4. Tersinggung, dendam, sakit hati.

Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antar siswa di

SMPN 21 Pekanbaru diantaranya:

1. Perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan.

2. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi–

Pribadi yang berbeda.

3. Perbedaan kepentingan atau individu antar kelompok.

4. Komunikasi yang salah

Upaya guru BK mengatasi konflik antar siswa di SMP N 21 Pekanbaru

adalah:



1. Melakukan pendekatan-pendekatan tertentu terhadap siswa yang

mengatasi konflik.

2. Menggali letak permasalahan siswa yang mengalami konflik.

3. Memahami dan merasakan akan kesalahan dan keluhan siswa yang

mengalami konflik.

4. Memberikan pemahaman kepada siswa tentang cara memberikan

penghargaan terhadap diri sendiri dan Guru BK juga bisa memberikan

penghargaan yang jujur kepada siswa yang berprestasi dan berpotensi yang

baik.

5. Mengembangkan pandangan positif terhadap diri dan lingkungannya.

6. Memberikan motivasi dan dorongan terhadap siswa dalam menghindari

konflik.

7. Mengembangkan pemahaman dan pandangan siswa dengan melalui

pemberian ide-ide atau inisiatif oleh guru BK.

8. Mengevaluasi siswa yang sudah diberikan layanan.

9. Menindak lanjut hasil layanan yang sudah di evaluasi.

C. Kerangka Pikir

Penelitian ini disusun dengan kerangka pikir yang jelas.Dalam

melakukan penelitian penulis melalui beberapa tahapan, diantaranya:

Pertama, penulis menentukan grand teori penelitian.Adapun grand teori

penelitian ini adalah manajer mengatasi konflik internal.

Kedua, penulis menentukan masalah-masalah yang mungkin muncul dari

judul penelitian ini, sehingga peneliti melakukan survey awal untuk



mendapatkan masalah yang ada di lokasi penelitian.Selain untuk menemukan

permasalahan, survey ini juga sebagai proses untuk mengetahui tentang

gambaran umum lokasi penelitian, yaitu BNI SyariahPekanbaru.

Ketiga.Tahap ini peneliti mengumpulkan data di lokasi penelitian melalui

wawancara, observasi, dan dokumentasi.Setelah mendapatkan data, peneliti

menyajikannya dalam bentuk tulisan.Adapun data yang diambil adalah tentang

upaya manajer dalam mengatasi konflik internal di Bank BNI Syariah Kota

Pekanbaru.Untuk melihat upaya manajer tersebut data diambil sesuai indikator-

indikator sebagai berikut:

1. Manajer mampu mengidentifikasi konflik internal.

2. Manajer mampu menyikapi kondisi konflik internal.

3. Manajer memiliki kemampuan menyelesaikan konflik internal.

4. Manajer harus mampu mengetahui penyebab konflik internal terjadi.

5. Manajer melakukan evaluasi terhadap konflik dan orang-orang yang

terlibat.

Keempat, peneliti melakukan analisis terhadap data yang telah disajikan

sebelumnya, yaitu menganalisis upaya Manajer dalam mengatasi konflik

internal di BNI Syariah Kota Pekanbaru.

Kelima, menarik kesimpulan peneliti lakukan pada tahap ini.Kesimpulan

didapat dari hasil penyajian data dan juga analisis.Pada tahap ini juga peneliti

memberikan saran yang sifatnya membangun manajerBNI SyariahPekanbaru

dalam mengatasi konflik internal.



Untuk melihat secara singkat kerangka pikir penelitian ini, maka dibuat

bagan seperti dibawah ini.

Survey ke lapangan untuk
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permasalahan

Menetapkan Judul

Pengumpulan Data Upaya Manajer dalam
Mengatasi Konflik
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