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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk kerja, manusia mempunyai kecendrungan untuk

melakukan pekerjaan ataupun mempunyai kecendrungan untuk menyukai

pekerjaan. Dalam melakukan pekerjaan tersebut tidaklah sama antara yang

satu dengan yang lainnya, namun pada intinya pekerjaan yang dilakukan

seseorang erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dirinya. Jika

seseorang dapat memenuhi kebutuhannya ia akan mempunyai kepuasan kerja

(Anoraga, 1993).

Kepuasan kerja sangat penting dalam sebuah organisasi. Setiap

organisasi akan selalu berusaha menemukan sumber-sumber kepuasan kerja

karyawannya, dengan menemukan sumber-sumber kepuasan pimpinan dapat

melakukan pembinaan terhadap kepuasan kerja karyawan, dengan demikian

karyawan akan bekerja dengan maksimal sehingga tujuan organisasi dapat

dicapai dengan maksimal pula.

Hasibuan (2000) menyatakan bahwa kepuasan kerja sebagai sikap

emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannnya, kepuasan

dalam pekerjaannya adalah kepuasan yang dinikmati dengan memperoleh

sesuai yang diharapkan. Kepuasan kerja sangat berhubungan erat dengan

sikap dari karyawan di dalam lingkungan kerjanya termasuk situasi kerja,

kerja sama antara pemimpin dan rekan sekerja. Robins (1992) kepuasan kerja
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adalah suatu sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yaitu selisih antara

banyaknya ganjaran yang diterima seorang pekerja dan banyaknya yang

mereka yakini seharusnya diterima.

Besarnya tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh

karyawan, tidak lepas dari kesadaran yang ada di dalam diri karyawan itu

sendiri akan kewajibannya. Tentu dalam hal ini telah terpenuhinya sumber-

sumber yang menjadi kepuasan kerja bagi karyawan seperti gaji, promosi atau

pengembangan karir dan lain sebagainya. Kepuasan kerja tersebut merupakan

sikap seseorang terhadap pekerjaanya. Sikap dan perilaku orang yang puas

dengan pekerjaanya ditandai dengan adanya rasa bangga dengan

pekerjaannya, menyenangi dan mencintai pekerjaannya, bergairah dan

bahagia dengan pekerjaannya, serta bertanggung jawab dengan

pekerjaannya(dalam Kartono, 2000).

Peneliti menyimpulkan bahwa rekan kerja adalah orang-orang yang

berhubungan atau berkaitan satu sama lain karena sifat atau kebutuhan

pekerjaan, dan tidak dengan orang-orang yang berhubungan untuk

menghabiskan waktu diluar jam kerja, hubungan kerja sangatlah penting, dan

dapat menjadi sumber kepuasan serta dukungan, jika hubungan kerja tersebut

berjalan dengan lancar. Hal ini sesuai dengan pendapat Harold E. Burt (dalam

As’ad, 2004) salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja

adalahfaktor hubungan antar karyawan antara lain,hubungan antar menejer

dengan karyawan, faktor fisik dan kondisi kerja, hubungan sosial diantara

karyawan, sugesti dari teman sekerja, emosi, persepsi dan situasi kerja.
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Di sisi lain, apabila hubungan kerja kurang dapat berjalan dengan

lancar dan kemudian timbul konflik-konflik interpersonal, justru dapat pula

menjadi sumber stres dan ketidakpuasan, kehidupan konflik memang sulit

dihindarkan, konflik-konflik di tempat kerja bukanlah hal yang istimewa.

perbedaan pendapat kecil atau besar pada diskusi yang “panas” adalah

kenyataan umum yang sering terjadi dilingkungan kerja menurut penelitian

Volkema dan Bergman (dalam Hocker, 1990). Konflik-konflik tersebut dapat

menjadi produktif jika menghasilkan pemecahaan yang kreatif.

Riggio (2000) mendefenisikan bahwa konflik interpersonal adalah

konflik yang terjadi ketika dua orang individu berusaha mencapai tujuan

mereka hingga merintangi prestasi orang lain. Akan tetapi, jika perbedaan dan

ketidak setujuan, baik nyata maupun tidak, dapat menimbulkan perasaan sakit

dan akhir akan mengakibatkan stres yang berkepanjangan dan

ketidakbahagiaan, jika dibiarkan masalah-masalah interpersonal menjadi

berkepanjangan dan terus meningkat. Kadang kala seseorang menciptakan

kesulitan tanpa menyadari kesulitan itu ada. Sebagai contoh seorang atasan

yang tanpa alasan mengkritik usaha bawahaan atau membuat permintaan

yang tidak terencana atau rekan kerja yang bersikap “sok mengatur” dan

sebagainya (Arni, 2008).

Hubungan satu orang dengan orang lain di tempat kerja sangat

bervariasi, tergantung pada karakteristik perusahaan dan status karyawan

dalam organisasi. Seorang karyawan bisa saja berhubungan dengan rekan

kerja, penyelia atau bawahaan. Interaksi tersebut memungkinkan seseorang
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memberi dan menerima intruksi, bekerja sama, melakukan negosiasi,

melakukan wawancara, memberi penjelasan, atau membantu memecahkan

masalah orang lain. Semua hubungan tersebut ditentukan oleh struktur formal

dari sebuah lingkungan kerja, sementara kelancaranfungsinyaditentukan oleh

aturan main yang bersifat informal, ketidakselarasan terhadap aturan dasar

merupakan faktor utama terjadinya konflik dalam hubungan kerja (Arni,

2008).

Lingkungan pekerjaan sering sekali dicirikan oleh adanya konflik-

konflik destruktif yang berdampak negatif, ini termasuk kerusakan fisik dan

emosional, hilangnya keyakinan dan turunnya harga diri. Secara tidak

langsung, hal ini dapat mengakibatkan turunnya prestasi organisasi atau

perusahaan secara keseluruhan. Pada tahap awal, dampak dari konflik

interpersonal menyebabkan stres yang dikaitkan dengan tampilnya simptom-

simptom psikologis, fisik dan tingkah laku. Karyawan jadi sulit berkonsetrasi

dalam meyelesaikan tugasnya, mudah tersinggung dalam pergaulannya, sulit

untuk  menjalin hubungan dengan orang lain dan masih banyak dampak dari

konflik tersebut (Kartono, 1984).

Konflik interpersonal dapat juga menguntungkan para karyawan jika

dapat dikelola sistematis. Salah satunya dapat memperkuat ikatan hubungan

antara karyawan. Jika kedua belah pihak mampu mengenali adanya

perbedaan diantara para karyawan, mengerti dan memahami mengapa

perbedaan-perbedaan itu muncul. Kemudian keduanya mendiskusikan dan

mencari jalan keluarnya. Konflik bukan saja dapat merugikan tetapi juga bisa
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berdampak positif bagi karyawan tergantung bagaimana para karyawan

menyikapi konflik tersebut (Arni, 2008).

Penelitian ini dilakukan pada karyawan bagian perkantoran PT.

Suntory Garuda Beverages Pekanbaru, PT. Suntory Garuda Beverages

Pekanbaru merupakan joint venture company yang dibentuk antara Garuda

Food dengan Suntory Beverages dan Food pada tanggal 14 Juli 2011 di

industri minuman non alkohol di antaranya minuman teh, kopi, dan fruit

flavor drink (minuman rasa buah), PT. Suntory Garuda Beverages Pekanbaru

merupakan anak perusahaan yang selama ini telah menjalankan roda

perusahaan yang bercabang di Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, karyawan

yang bekerja pada PT. Suntory Garuda Beverages Pekanbaru sebanyak 400

orang, di Pekanbaru PT. Suntory Garuda Beverages telah melaksanakan

aktivitas perusahaan 4 Tahun, dalam melaksanakan aktivitasnya banyak

terjadi kendala-kendala yang  terjadi  pada karyawan yang bekerja di PT.

Suntory Garuda Beverages Pekanbaru, salah satunya permasalahan konflik

interpersonal dengan kepuasan kerja karyawan.

Berdasarkan hasil observasi pada bulan Januari 2013, karyawan

perkantoran PT. Suntory Garuda Beverages Pekanbaru, sebanyak 21

mengalami masalah kepuasan kerja yaitu adanya karyawan mengalami

ketidakpuasan ini ditunjukkan dengan adanya karyawan yang tidak mampu

menyelesaikan semua pekerjaannya, adanya karyawan kurang mampu

menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan benar, karyawan dalam

melaksanakan pekerjaannya kurang mampu bekerja sama dan sering acuh
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takacuh dengan pekerjaannya, karyawan kurang giat melakukan pekerjaan

yang sedang mereka kerjakan,dan banyak karyawan kurang cepat dan

tanggap untuk dapat menyelesaikan pekerjaan yang sedang mereka kerjakan.

Dari hasil observasi di atas sesuai dengan yang diungkapkan

karyawan PT. Suntory Garuda Beverages Pekanbaru dari hasil wawancara

berikut ini:

Berikut ini beberapa kutipan Interview pada tanggal 04 Januari 2015

karyawan berinisial An:

Peneliti:
Bagaimana Pencapaian pekerjaan disini terhadap kepuasan dalam
bekerja karyawan?

Karyawan An:
“Iya, kami disini kebanyakan tidak sepenuhnya mampu
menyelesaikan setiap pekerjaan, karena banyak dari karyawan di sini
yang sering istirahat bukan di waktu jam istirahat, banyak juga dari
karyawan sering kurang mampu menyelesaikan setiap target yang
telah ditetapkan oleh perusahaan, di sini kami kebanyakan dari
karyawan hanya memikirkan pekerjaan sendiri-sendiri tanpa adanya
keinginan untuk bekerja sama secara bersama-sama mengerjakan
pekerjaan secara kompak dan saling membantu satu sama lain”.
“Di lain hal banyak dari karyawan yang hanya bercerita dan duduk-
duduk ketika tidak ada pengawasan dari manajer dalam bekerja
sehingga pekerjaan menjadi menumpuk dan dapat berdampak pada
pencapaian tugas dari perusahaan dan pencapaian target harian dari
perusahaan kami ini”.

Gejala lain adanya ketidakpuasan dalam bekerja yang ditunjukkan

dengan hasil observasi pada karyawanperkantoran PT. Suntory Garuda

Beverages Pekanbaru, karyawan menunjukkan bahwa akibat dari konflik

interpersonal yang terjadi, adanya indikasi karyawan menunjukkan

permusuhan antara karyawan yang disebabkan kurang kerjasama dalam

pekerjaan, adanya karyawan yang mengganggu karyawan lain dalam bekerja,
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dan ada diantara karyawan yang merasa iri dengan pencapaian prestasi kerja

yang dicapai oleh karyawan yang lain, munculnya konflik interpersonal yang

dirasakan oleh karyawan dalam bekerja, disebabkan oleh para karyawan

merasa hubungan mereka dengan rekan kerja dan atasan kurang kooperatif

dan serasi dalam bekerja. Dari hasil wawancara tanggal 05 Januari 2015

terhadap para karyawan, karyawan berinisial Bd menyatakan:

“Adanya pengelompokan karyawan yang terjadi disebabkan kondisi
karyawan yang tidak sesuai dengan aturan perusahaan sehingga
karyawan mencari kelompok-kelompok yang menolak aturan tersebut,
banyak dari karyawan dalam bekerja yang terbentur dengan peraturan
dan aturan yang kurang jelas dari perusahaan”

Gejala lain yang ditunjukkan oleh karyawan dalam bekerja mengenai

kepuasan kerja dari hasil observasi adalah kurangnya karyawan memiliki rasa

bangga dengan pekerjaannya ini terlihat dari hasil pekerjaan karyawan yang

kebanyakan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan perusahaan,

kurangnya karyawan dalam menyenangi dan mencintai pekerjaannya ini

terlihat dari banyaknya karyawan yang datang terlambat dan banyaknya

karyawan yang pulang terlalu cepat dalam bekerja, kurangnya karyawan

bertanggung jawab terhadap pekerjaan ini terlihat dari banyaknya karyawan

yang mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan benar,

permasalahan lain terlihat dari kurangnya kekompakan dari karyawan dalam

bekerja sehingga ada dari karyawan yang sering terjadi perselisihan dalam

bekerja.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara karyawanperkantoran

PT. Suntory Garuda Beverages Pekanbaru pada bulan Januari 2013 juga
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terlihat gejala-gejala permasalahan konflik interpersonal dalam bekerja yang

sangat dirasakan oleh para karyawan dapat terlihat dari kurang jelasnya dalam

pelaksanaan pemberian dan penerimaan instruksi dari atasan, sehingga

karyawan merasa adanya unsur paksaan dari atasan untuk menyelesaikan

pekerjaan secepatnya, karyawan kurang dapat bekerja sama baik dengan

rekan kerja dan dengan atasan, dan kurang dapat bernegosiasi dengan atasan,

serta atasan kurang dapat memberikan penjelasan dan membantu karyawan

untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh karyawan

dalam pekerjaannya sehingga membuat karyawan kurang memiliki kepuasan

dengan pekerjaannya.

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan di atas maka penulis

merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap karyawan

perkantoran PT. Suntory Garuda Beverages Pekanbaru dengan judul

Hubungan antara konflik interpersonal dengan kepuasan kerja pada karyawan

PT. Suntory Garuda Beverages Pekanbaru.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka perumusan masalah dalam

penelitian ini adalah: “Apakah ada hubungan antara konflik interpersonal

dengan kepuasan kerja pada karyawanPT. Suntory Garuda Beverages

Pekanbaru?”.
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C. Tujuan Penelitian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara

konflik interpersonal dengan kepuasan kerja pada karyawanPT. Suntory

Garuda Beverages Pekanbaru.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan

tema penelitian adalah:

1. Renny & Sunjoyo, 2011, yang membahas mengenai konflik pekerjaan

terhadap kepuasan kerja pada pegawai rumah sakit umum daerah,

sedangkan penulis membahas konflik interpersonal dengan kepuasan kerja

pada karyawan sebuah perusahaan. Penelitian Renny & Sunjoyo, 2011

menghasilkan bukti dengan hasil penelitian yaitu konflik kerja-keluarga

memiliki hubungan negatif dengan kepuasan kerja pegawai rumah sakit,

sedangkan penelitian ini akan mengungkap hubungan konflik interpersonal

dengan kepuasan kerja pada karyawan sebuah perusahaan. Perbedaan lain

terletak pada subjek penelitian yaitu karyawanPT. Suntory Garuda

Beverages Pekanbaru Pekanbaru yang bekerja pada bagian HRD.

2. Arni Nelviana, 2008, yang membahas konflik interpersonal dengan

semangat kerja, sedangkan penulis membahas konflik interpersonal

dengan kepuasan kerja.Penelitian Arni Nelviana, 2008, menghasilkan

bukti dengan hasil penelitian yaitu konflik interpersonal memiliki

hubungan negatif dengan semangat kerja pada karyawan sebuah

perusahaan, sedangkan penelitian ini akan mengungkap hubungan konflik
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interpersonal dengan kepuasan kerja pada karyawan sebuah perusahaan.

Perbedaan lain terletak pada subjek penelitian yaitu karyawanPT. Suntory

Garuda Beverages Pekanbaru Pekanbaru yang bekerja pada bagian HRD.

E. Manfaat Penelitian.

1.Manfaat Teoritis

Dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya psikologi bidang

industri, khususnya mengenai kepuasan kerja karyawan yang dihubungkan

dengan konflik interpersonal.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian konflik interpersonal dengan kepuasan kerja ini

diharapkan dapat membantu dan menjadikan perusahaan dapat mengelola

konflik interpersonal sehingga dapat meningkatkan kepuasan kerja serta

menjadi masukan bagi perusahaan dalam meningkatkan kepuasan kerja.


