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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sumber daya manuasia dan perusahaan adalah dua kompenen yang tidak 

bisa dipisahan. Globalisasi dan modernisasi dalam bidang industri hampir 

mengurungkan keinginan sumber daya manusia untuk bekerja, namun demikian 

sumber daya manusia akan tetap dibutuhkan oleh perusahaan, karena tanpa 

sumber daya manusia suatu perusahaan mustahil dapat berjalan sendiri. Sumber 

daya manusia selalu terlibat dalam setiap proses manajemen dalam perusahaan. 

Secara tidak langsung kineja sumber daya manusia memegang kenci utama 

dalam menjalankan kehidupan perusahaan. Meningkatnya peran sumber daya 

manusia dipengaruhi oleh keyakinan dari perusahaan akan pentingnya peran 

sumber daya manusia yang strategis demi kesuksesan dalam pencapaian 

kompetitif perusahaan. Keunggulan kompetitif sangat bergantung adanya 

inovasi. Inovasi itu sendiri yang dipengaruhi oleh kualitas kinerja yang dimiliki 

oleh karyawan dalam perusahaan. Upaya untuk mempertahankan sumber daya 

manusia yang berkualitas merupakan langkah utama organisasi, menurut 

Arikunto (2011) apabila sumber daya manusia memiliki kualitas yang baik maka 

laju kehidapan perusahaan akan berjalan dengan baik. 
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Menurut Bangun (2012) Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. Kinerja karyawan merupakan hal yang penting dalam upaya 

perusahaan untuk mencapai tujuannya. Kinerja yang tinggi mengandung arti 

terjadinya peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kualitas yang lebih tinggi dari 

penyelesaian serangkaian tugas yang dibebankan kepada karyawan dalam suatu 

perusahaan. 

Kinerja sumber daya manusia khususnya di Indonesia sebagaimana pada 

umumnya juga sangat kompleks dan dipengaruhi oleh sistem yang 

melingkupinya. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan, 

antara lain kemapuan, motivasi, budaya organisasi, konflik, gaya kepemimpinan 

dan masih banyak yang lainnya. 

Kinerja karyawan akan dikatakan baik apabila karyawan mempunyai 

keahlian (skill) yang tinggi, bersedia bekerja karena digaji atau diberi upah sesuai 

dengan perjanjian dan mempunyai harapan masa depan yang lebih baik. 

Mengenai upah dan adanya harapan adalah hal yang dapat menciptakan motivasi 

karyawan bersedia bekerja dan melakukan kegiatan bekerja dengan kinerja yang 

baik,sikap karyawan merupakan hasil pembentuk kebijakan dan praktek 

lingkungan manajemen, banyaknya beban kerja karyawan dituntut untuk 

mempunyai keyakinan yang tinggi mengenai kemampuan dalam melakukan 

tugas-tugas. 
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Sikap karyawan yang baik salah satunya dapat dicapai melalui self 

efficacy. Self efficacy sangat diperlukan dalam mengembangkan kinerja 

karyawan karena dengan adanya self efficacy dalam diri individu akan 

menimbulkan keyakinan akan kemampuan untuk menyelesaikan  pekerjaan  yang  

diberikan secara tepat waktu. Bandura (1997) mengatakan “Self efficacy adalah 

suatu keyakinan seseorang akan kemampuannya untuk mengatur dan 

melaksanakan serangkaian tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu 

tugas tertentu”. 

Lee dan Bobko (1994) dalam Engko (2008) menyatakan bahwa individu 

yang memiliki self efficacy tinggi akan mencurahkan seluruh usaha dan perhatian 

untuk mencapai tujuan dan kegagalan yang terjadi serta membuatanya berusaha 

lebih giat lagi. Individu yang memiliki self efficacy yang tinggi mampu 

melakukan sesuatu untuk mengubah kejadian-kejadian disekitarnya, sedangkan 

individu dengan self efficacy yang rendah menganggap dirinya pada dasarnya 

tidak mampu mengerjakan segala sesuatu yang ada disekitarnya.  Dalam situasi 

sulit, orang yang memiliki self efficacy yang rendah cenderung mudah menyerah, 

sementara orang yang memiliki self efficacy yang tinggi akan berusaha lebih 

keras lagi untuk mengatasi tantangan yang ada. 

Secara tidak langsung, semakin karyawan mempunyai self efficacy yang 

tinggi, maka karyawan semakin mempunyai kepercayaan diri yang tinggi 

terhadap kemampuannya untuk dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan 

sebaliknya. Berdasarkan pengertian diatas, maka self efficacy sangat penting 
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karena self efficacy banyak menentukan dan mempengaruhi aspek kehidupan, 

diantaranya potensi menangani stressor untuk menghadapi lingkungan baru dan 

prestasi kerja. 

Faktor yang perlu diperhatikan terkait kinerja karyawan adalah konflik. 

Konflik terjadi di lingkungan dimana satu pihak merasa tujuannya telah ditentang 

atau terkena pengaruh negatif oleh pihak lain. Perbedaan dalam organisasi sering 

menyebabkan terjadinya ketidakcocokan yang akhirnya menimbulkan konflik. 

Konflik di latarbelakangi oleh adanya ketidakcocokan atau perbedaan dalam hal 

nilai, tujuan, status, dan lain sebagainya. Menurut Arikunto (2011) terlepas dari 

faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik, gejala yang mengemukakan 

dalam suatu organisasi saat terjadi konflik dimana saat individu atau kelompok 

menunjukkan sikap bermusuhan dengan individu atau kelompok lain yang 

berpengaruh terhadap kinerja dalam melakukan aktivitas organisasi. Konflik 

yang biasa terjadi adalah karena banyaknya individu yang menjalani peran 

ganda. 

Kondisi ekonomi yang kurang baik membuat setiap keluarga di Indonesia 

harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pada saat ini 

tidak hanya suami saja yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup  

keluarganya,  tetapi  banyak  istri  yang  bekerja  juga. Keluarga dikaitkan dengan 

kasih sayang dimana individu dapat mengembangkan diri dan merupakan tempat 

yang penting bagi sebuah kebahagiaan dan harapan. Pekerjaan adalah kondisi 

dan kebutuhan dasar bagi kehidupan keluarga untuk memenuhi kebutuhan. 
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Pekerjaan dan keluarga adalah dua area dimana individu menghabiskan sebagian 

besar waktunya. Pekerjaan dan keluarga sangat berkaitan dengan pemenuhan 

hidup individu. Melalui pekerjaan, individu mengubah tidak hanya lingkungan 

namun juga memperkaya, menumbuhkan hidup dan semangatnya. 

Menurut Guitian (2009) seberapa baik human society dengan 

implikasinya pada bisnis dan perekonomian, tergantung pada keluarga. 

Kecenderungan pasangan suami istri yang ada saat ini adalah keduanya bekerja 

(dual career). Pola keluarga seperti ini mengakibatkan sulitnya pembagian waktu 

antara tuntutan pekerjaan dan keluarga. Dalam kehidupan kerja yang sering 

mengalami konflik pekerjaan, seperti pekerjaan yang beresiko, peralatan kerja 

yang tidak memadai, berbagai tuntutan kerja dari atasan atau rekan, dan lain 

sebagainya. Selain itu juga sering mengalami konflik keluarga, seperti terjadinya 

perdebatan mengenai keuangan, anak-anak, rekreasi, atau urusan keluarga 

lainnya. Sulitnya menyeimbangkan urusan pekerjaan dan keluarga dapat 

menimbulkan konflik pekerjaan-keluarga, Simon (2004) mengatakan bahwa 

konflik peran ganda muncul karena adanya beberapa faktor, yaitu adanya 

tuntutan dari pekerjaan dan keluarga, kesulitan membagi waktu antara pekerjaan 

dan keluarga, dan adanya tekanan dari pekerjaan membuat seseorang sulit untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga dan kewajiban pekerjaan yang sering kali 

merubah rencana bersama keluarga. 

Urusan pekerjaan mengganggu kehidupan keluarga atau urusan keluarga 

mengganggu kehidupan pekerjaan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi 
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kinerja baik suami ataupun istri yang bekerja. Kenyataannya peran ganda 

memberikan konsekuensi yang berat. Mencari nafkah untuk membantu 

perekonomian dan disisi lain harus bisa melaksanakan tanggung jawab didalam 

keluarga. Peran ganda bukan pilihan yang tidak mungkin diambil walaupun 

sering berdampak kepada sikap individu terhadap pekerjaan atau keluarga. 

Perum Perhutani adalah perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan 

yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan Sumber 

Daya Hutan (SDH) dengan memperhatikan aspek produksi/ekonomi, aspek sosial 

dan aspek lingkungan. Dalam mewujudkan tugas tersebut, perusahaan yang 

unggul perlu adanya potensi sumber daya manusia yang harus digali dan 

dikembangkan. Memperhatikan uraian tersebut serta pentingnya konflik peran 

ganda dan self efficacy terhadap kinerja karyawan maka diperlukan penelitian 

mengenai “Pengaruh Konflik Peran Ganda terhadap Kinerja Keryawan yang di 

Moderasi oleh Self Efficacy di Perum Perhutani KPH Randublatung”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, adapun yang menjadi 

permasalahan dari penelitian ini adalah : 

1. Apakah konflik peran ganda berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan 

di Perum Perhutani KPH Randublatung? 

2. Apakah self efficacy berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan di Perum 

Perhutani KPH Randublatung? 
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3. Apakah self efficacy memoderasi pengaruh konflik peran ganda terhadap 

kinerja karyawan di Perum Perhutani KPH Randublatung? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh negatif konflik peran ganda terhadap kinerja 

karyawan di Perum Perhutani KPH Randublatung. 

2. Untuk mengetahui pengaruh positif self efficacy terhadap kinerja karyawan di 

Perum Perhutani KPH Randublatung. 

3. Untuk mengetahui apakah self efficacy memoderasi pengaruh konflik peran 

ganda terhadap kinerja karyawan di Perum Perhutani KPH Randublatung. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di berbagai pihak 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan perusahaan sebagai referensi untuk 

mengetahui hal hal yang perlu diperhatikan dalam berbagai permasalahan 

turunnya kualitas kinerja karyawan karena pengaruh konflik peran ganda dan 

self efficacy yang dialami oleh karyawan. Secara tidak langsung perusahaan 

dapat meningkatkan kualitas kinerja karyawan apabila dapat mengatasi 

permasalahan dari konflik peran ganda dan self efficacy. 

2. Manfaat Teoritis 
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Penilitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi perpustakaan 

bagi mahasiswa yang juga akan meneliti tentang konflik peran ganda dan self 

efficacy dimasa yang akan datang. 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

BAGIAN AWAL 

Bagian awal berisi halaman judul, persetujuan, pengesahan, pernyataan, motto, 

persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan abstrak. 

BAGIAN ISI  

BAB I. PENDAHULUAN  

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.   

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi mengenai pengertian konflik, pengertian konflik peran ganda, 

pengertian self efficacy, pengertian kinerja dan tinjauan penelitian terdahulu. 

BAB III. METODA PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, pengukuran variabel dandefinisi 

operasional, populasi dan sampel, sumber data, kuisioner dan teknik 

pengambilan sampel, serta metoda analisis data. 

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini terdiri data yang diperoleh, hasil analisis dan pembahasannya serta 

pembuktian atas hipotesis yang dibuat (jawaban sementara) sebelumnya.  
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BAB V. PENUTUP   

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran  

BAGIAN AKHIR  

Pada bagian ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 


