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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu masyarakat yang adil

dan makmur, merata, material dan spiritual yang mencakup semua bidang dan

aspek kehidupan bangsa dan sesuai dengan cita-cita yang terkandung dalam

UUD 1945 dijiwai Pancasila, maka pembangunan nasional diarahkan

terwujudnya masyarakat yang sejahtera, sehingga manusia tidak saja menjadi

subyek teapi juga menjadi obyek dari pembangunan itu sendiri. Jadi, tujuan

pembangunan tersebut adalah pembangunan sumber daya manusia dan

manusia seutuhnya.

Sumber daya manusia pemegang peranan sangat penting dalam setiap

penyelenggaraan kegiatan, baik dalam organisasi pemerintahan maupun

organisasi swasta, karena manusia sebagai perencana pengubah dan

pengendali sumber daya yang lain dalam suatu organisasi, hal ini sesuai

dengan pendapat (Manullang, 1998: 19) yang menyatakan bahwa :

Keberhasilan suatu organisasi baik besar maupun kecil bukan semata
ditentukan oleh sumber alam tersedia akan tetapi banyak ditentukan
oleh kualitas sumber daya manusia yang berperan merencanakan,
melaksanakan dan mengendalikan organisasi yang bersangkutan.

Oleh karena itu unsur manusia merupakan faktor terpenting yang

mendukung tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh organisasi secara efektif

dan efisien terutama peranannya dalam setiap usaha penyelenggaraan

kerjasama dan tanggung jawab.
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Dalam segala usaha  yang dijalankan setiap perusahaan tertentu

mempunyai tujuan tentang yang ingin dicapai secara efisien yaitu dengan

sejumlah biaya operasional tertentu yang bisa menghabiskan  laba yang

maksimal untuk melangsungkan hidup dan perkembangan perusahaan

tertentu. Segala usaha dilakukan untuk mencapai tujuan diantaranya dengan

menggunakan  sumber daya manusia yaitu tenaga kerja yang handal dan

profesional. Hal tersebut dilakukan untuk diharapkan dapat tercapai tingkat

produktivitas yang tinggi.

Perusahaan (organisasi) yang mampu bersaing dengan perusahaan

(organisasi) lain di pasar bebas, mampu merencanakan dan menganggarkan

supaya perusahaan (organisasi) tersebut mencapai tujuan dengan efektif dan

efisien.

Radiq (1998: 16) berpendapat bahwa :

Planing is the selecting and relating of facts and the making and using
of assumption regarding the futue in the visualization and formulation
of proposal activities belived necessary to achieve desered results.
(Suatu perencanaan harus senantiasa berdasar kenyataan yang ada
disertai penggunaan asumsi-asumsi untuk masa depan sehingga sasaran
yang ingin dicapai benar-benar dapat diwujudkan). Hal ini perlu
dipahami bahwa tenaga manusia akan menentukan sukses atau
gagalnya suatu organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan yang
telah ditetapkan.

Menurut Preston dan Zimmere (dalam Tjatmiko, 2006: 1), “Organisasi

merupakan sekumpulan orang-orang yang disusun dalam kelompok, yang

bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama”. Tujuan organisasi harus

dirumuskan dengan jelas dan tegas serta mudah dipahami oleh pegawai

organisasi. Menurut Djatmiko (2006: 37), “tujuan organisasi merupakan suatu

hasil atau keadaan yang diharapkan dapat dicapai yang menuntut perencanaan,
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pelaksanaan, dan pengendalian secara seksama”. Oleh karena itu tujuan

organisasi perlu disosialisasikan kepada seluruh pegawai yaitu berupa

pemahaman pengertian dan pemahaman tentang tujuan organisasi agar

pegawai dapat merealisasikan secara bersama sehingga tujuan dapat tercapai.

Untuk dapat mengelola suatu organisasi dengan baik, unsur manusia

merupakan unsur paling penting dibanding unsur-unsur lainnya seperti mesin,

uang dan sebagainya. Manusia merupakan pemegang kunci keberhasilan

dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam abad yang telah modern dewasa ini,

mungkin teknologi dapat menggantikan sebagian besar tugas manusia, tetapi

faktor manusia sangat menentukan tercapai tidaknya tujuan organisasi apapun.

Setiap individu akan membawa keinginan, harapan, dan cita-citanya ke

dalam organisasinya. Keinginan, harapan, dan cita-cita masing-masing

anggota organisasi dapat terwujud dalam perilaku kerja mereka, sehingga

harus diusahakan agar perilaku dapat diatur sedemikian rupa dan diarahkan

pada pencapaian tujuan organisasi. Berbagai peraturan dibuat oleh organisasi

baik yang tertulis maupun tidak, ini dimaksudkan untuk meningkatkan

kedisiplinan kerja di kalangan karyawan dalam organisasi, karena disiplin

tidak datang dengan sendirinya tetapi datang dari dalam diri karyawan yang

bersangkutan.

Agar suatu organisasi dapat berjalan dan menghasilkan suatu output

yang baik dan maksimal maka diperlukan kedisiplinan kerja. Disiplin kerja

harus senantiasa ditegakkan dalam organisasi karena dengan disiplin yang

tinggi bisa menunjang pencapaian tujuan organisasi. Dalam organisasi apapun

faktor kedisiplinan kerja merupakan hal yang tak dapat ditinggalkan karena



4

faktor ini sangat penting dalam meraih hasil yang diinginkan. Menurut

Wursanto (1991: 147) mendefinisikan:

Disiplin sebagai suatu sikap ketaatan seseorang terhadap suatu aturan
atau ketentuan yang berlaku dalam organisasi yang seseorang itu
menggabungkan diri dalam organisasi itu atas dasar adanya kesadaran
dan keinsyafan, bukan karena  unsur paksaan.

Untuk mengetahui kedisiplinan seorang karyawan dalam melaksanakan

pekerjaan Alfred D. Latainer dalam Imam Soedjono (1990: 72)

mengemukakan:

Umumnya disiplin yang sejati terdapat apabila para pegawai datang di
kantor dengan teratur dan tepat pada waktunya, mereka berpakaian
serba baik pada tempat pekerjaannya, mereka mempergunakan bahan-
bahan dan perlengkapan dengan hati-hati. Apabila menghasilkan
jumlah dan kualitas pekerjaan dan mengikuti cara yang ditentukan
pekerjaannya dengan semangat yang baik.

Keberhasilan pelaksanaan kerja tergantung pada kerelaan karyawan

untuk melaksanakan semua instruksi dari pimpinan dan mematuhi aturan, cara

da standar kerja yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam rangka menegakkan disiplin perlu diperhatikan faktor-faktor yang

mempengaruhi disiplin kerja antara lain kondisi kerja atau ruang kerja

karyawan, pengawasan, perintah serta gaya kepemimpinan dari atasannya.

Menurut Nitisemito (1996: 119) mengemukakan hal-hal yang mempengaruhi

disiplin kerja yaitu: “Ancaman, ketegasan dalam pelaksanaan disiplin,

partisipasi karyawan dalam pelaksanaan disiplin, dan teladan pimpinan”.

Dengan adanya disiplin kerja dari orang-orang yang tergabung dalam

organisasi maka dapat tercipta keseimbangan antara tingkah laku dan hasil

yang ingin dicapai. Untuk memperoleh disiplin kerja yang baik maka
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pimpinan harus memberikan bimbingan yang nyata dan terus menerus dalam

rangka pelaksanaan tata tertib yang jelas dan tegas.

Dalam kehidupan organisasi, para anggota organisasi tidak dapat, dan

memang tidak mungkin hidup terisolasi, baik dari rekan sekerjanya maupun

lingkungannya. Tujuan yang hendak dicapai, strategi yang hendak dijalankan,

keputusan yang harus dilaksanakan, rencana yang harus direalisasikan,

program kerja yang harus diselenggarakan, kegiatan individu maupun antar

satuan kerja. Dengan perkataan lain, para anggota organisasi mutlak perlu

berinteraksi satu sama lain. Setiap tenaga kerja tidak luput dari interaksi antar

anggota organisasi. Setiap interaksi yang ada di suatu organisasi atau

perusahaan juga tidak luput dari adanya konflik. Menurut Bernard (1983)

dalam Djatmiko (2004: 56), di dalam sebuah teori organisasi yang mendalam,

sistem interaksi dan komunikasi akan menduduki tempat utama (sentral),

sebab struktur itu bersifat luas, dan ruang lingkup dari masalah organisasi juga

sepenuhnya ditentukan oleh teknik berinteraksi dan berkomunikasi.

Menurut Bernand (1983) menyatakan, “Di dalam sebuah teori

organisasi yang mendalam, sistem interaksi akan menduduki tempat utama

(sentral) sebab struktur itu, bersifat luas, dan ruang lingkup dari masalah

organisasi juga sepenuhnya ditentukan oleh teknik berinteraksi.

Untuk menkondisikan karyawan agar bersikap disiplin perlu diketahui

pedoman-pedoman menegakkan disiplin. Dalam buku Manajemen Perilaku

Organisasi, yang diterjemahkan oleh Agus Dharma (1996: 259) berpendapat

bahwa beberapa hal yang perlu diingat pada waktu pendisiplinan seseorang

adalah:
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a. Jangan terlalu emosi
b. Jangan menyerang pribadi,
c. Spesifik
d. Tepat waktu
e. Konsisten
f. Jangan mengancam
g. Bersikap adil
h. Ingat bahwa pendisiplinan tidak untuk memperkuat perilaku yang

jelek.

Karyawan sebagaimana manusia tidak luput dari kesalahan-kesalahan,

terkadang tingkah laku dan perbuatannya dapat menyimpang dari tujuan

organisasi. Karyawan atau tenaga kerja melakukan tindakan-tindakan yang

kurang terpuji, bekerja dengan seenaknya tanpa memperhatikan peraturan

yang berlaku atau membiarkan perintah yang seharusnya dijalankan. Hal

tersebut akan mengakibatkan suasana kerja yang kurang baik. Untuk itulah

guna mencegah atau setidak-tidaknya mengurangi keadaan yang sedemikian,

maka tingkah laku atau perbuatan karyawan perlu diarahkan dan diserahkan

dengan tujuan organisasi. Oleh karena itu, pimpinan dan karyawan perlu

menjaga agar suatu organisasi dapat berjalan lancar dan kondusif, sehingga

kelancaran aktifitas yang ada di organisasi atau perusahaan tersebut dapat

berjalan lancar.

Adanya disiplin dan interaksi kerja, diharapkan dapat mengurangi

intensitas konflik karyawan dimana dia bekerja. CV. Dwi Karya Ngawi yang

mempunyai visi untuk menjadi perusahaan yang dapat menampung tenaga

kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan untuk mencapai visi

tersebut salah satunya apabila adanya kedisiplinan dan interaksi kerja yang

baik dan kondusif dari setiap anggota organisasi atau karyawan tersebut.
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Dalam suatu kelompok/organisasi terdapat beberapa tujuan yang

mungkin sama, searah dan saling mendukung, tetapi bisa sebaliknya, tidak

sama dan searah sehingga terjadi perbedaan kepentingan. Tujuan-tujuan itu

dibawah masuk oleh para individu, baik tujuan pribadi untuk pribadi maupun

tujuan pribadi untuk organisasi/kelompok. Di samping itu organisasi sendiri

sudah mempunyai tujuan yang bersifat khusus dan umum. Maka tidak heran

dalam kehidupan di suatu organisasi dijumpai suatu kekakuan dan

keterasingan dan bahkan konflik. Menurut Handoko (2000: 345), konflik

biasanya timbul dari organisasi sebagai hasil adanya masalah-masalah

komunikasi, hubungan pribadi, atau struktur organisasi. Selain itu

karakteristik-karakteristik kepribadian tertentu seperti otoriter atau dogmatis

juga dapat menimbulkan konflik.

Menurut Handoko (2000: 346), bahwa konflik dapat didefinisikan

sebagai segala macam interaksi pertentangan atau antagonistik antara dua atau

lebih pihak”. Sedangkan konflik organisasi (organizational conflict) menurut

Handoko (2000: 346) adalah “ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota-

anggota atau kelompok-kelompok organisasi yang timbul karena adanya

kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya-sumber daya yang

terbatas atau kegiatan-kegiatan kerja da atau karena kenyataan bahwa mereka

mempunyai perbedaan status, tujuan, nilai atau persepsi”. Sikap terhadap

konflik dalam organisasi telah berubah dari waktu ke waktu. Stephen P.

Robbins telah menelusuri perkembangan ini, dengan penekanan pada

perbedaan antara pandangan tradisional tentang konflik dan pandangan baru,

yang sering disebut pandangan interaksionis.
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Di daerah Kabupaten Ngawi telah berdiri beberapa perusahaan

kontraktor termasuk salah satunya adalah CV. Dwi Karya Ngawi. Perusahaan

ini merupakan perusahaan yang berbentuk CV yang memiliki beberapa tenaga

kerja (karyawan) yang bekerja untuk keberlangsungan perusahaan tersebut.

Dalam bekerja, karyawan akan selalu bersinggungan dan berinteraksi dengan

sesama karyawan yang lain, hal ini kalau tidak dikelola dengan baik dan benar

serta adil maka akan timbul suatu konflik. Secara sederhana konflik

mempunyai potensi bagi pengembangan atau pengganggu pelaksanaan

kegiatan organisasi tergantung pada bagaimana konflik tersebut dikelola. Pada

penelitian ini dibatasi masalah hanya pada Karyawan CV. Dwi Karya Ngawi.

Bertolak dari pemikiran mengenai pengaruh disiplin dan interaksi kerja

terhadap intensitas konflik karyawan itulah penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul:  PENGARUH DISIPLIN DAN INTERAKSI KERJA

TERHADAP INTENSITAS KONFLIK KARYAWAN DI CV. DWI KARYA

NGAWI.

B. Pembatasan Masalah

Agar suatu masalah dapat dikaji secara mendalam, maka perlu

pembatasan masalah. Hal ini penting agar masalah yang dikaji menjadi jelas

dan dapat mengarahkan perhatian dengan tepat, karena  apabila suatu masalah

terlalu luas maka akan menyulitkan untuk dikaji dan diteliti secara mendalam.

Untuk memudahkannya maka masalah tersebut harus dibatasi terlebih dahulu

sehingga dalam pemecahannya dapat dilakukan secara jelas dan tepat.
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Dalam penelitian ini permasalahan yang akan diteliti adalah pada

masalah disiplin dan interaksi kerja pengaruhnya terhadap intensitas konflik

karyawan.

1. Penilaian karyawan tentang disiplin kerja terhadap intensitas konflik

karyawan.

2. Penilaian karyawan tentang interaksi kerja terhadap intensitas konflik

karyawan.

3. Sebagai subjek dalam penilitian ini adalah semua karyawan yang bekerja

di CV. Dwi Karya Ngawi.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah, maka masalah

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh  disiplin  kerja terhadap intensitas konflik

karyawan?

2. Apakah ada pengaruh interaksi kerja terhadap intensitas konflik

karyawan?

3. Apakah ada pengaruh disiplin kerja dan interaksi kerja terhadap intensitas

konflik karyawan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap intensitas konflik

karyawan.
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2. Untuk mengetahui pengaruh interaksi kerja terhadap intensitas konflik

karyawan.

3. Untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja dan interaksi kerja terhadap

intensitas konflik karyawan.

E. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat

kepada beberapa pihak, antara lain :

1. Manfaat teoritis

a. Bagi peneliti untuk lebih mengetahui pengaruh antara disiplin dan

interaksi kerja terhadap intensitas konflik karyawan di CV. Karya

Ngawi.

b. Bagi peneliti lain dapat dijadikan referensi dalam melakukan kajian

atau penelitian dengan pokok permasalahan yang sama serta sebagai

bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan langsung

dengan penelitian ini.

2. Manfaat praktis

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Perusahaan CV. Dwi

Karya Ngawi mengenai sejauhmana pengaruh disiplin dan interaksi kerja

terhadap intensitas konflik karyawan di CV. Dwi Karya Ngawi.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mengetahui gambaran dari skripsi ini maka disusun sistematika

penulisan skripsi sebagai berikut:
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BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I memuat tentang : latar belakang masalah, pembatasan

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat

penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab II memuat tentang : Manajemen sumber daya manusia,

disiplin kerja, interaksi kerja, intensitas konflik, kerangka

pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab III memuat tentang : pengertian metode penelitian,

tempat penelitian, populasi, sampel, sampling, variabel penelitian,

teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

BAB IV PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV memuat tentang: gambaran umum obyek penelitian,

penyajian data, analisa data, pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB V PENUTUP DAN KESIMPULAN

Pada bab V memuat tentang : kesimpulan dan saran.




