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Abstract.  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh, stres 
kerja dan konflik kerja terhadap kinerja karyawan. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. 

Penelitian dilakukan di LPK Palcomtech  Palembang. 
Jumlah responden 30 orang. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah  angket yang dibagikan kepada 

karyawan berupa pengukuran stress kerja dan konflik 
kerja dan kuesioner dibagikan kepada kepala devisi 
berupa pengukuran kinerja karyawan. Tehnik pengolahan 

dan analisisa data menggunakan uji validitas, uji 
realibilitas, uji asumsi klasik, analisis descriptive, analisis 
regresi linera berganda dan analisis koefisien determinasi. 

Hasil menunjukkan bahwa stress kerja berpengaruh 
negatif terhadap kinerja karyawan, konflik kerja 
perpengaruh negative terhadap kinerja dan strss kerja 

dan konflik kerja berpengaruh negative terhadap kinerja 
karyawan  
Kata Kunci : Stress Kerja, Konflik Kerja, Kinerja 

Karyawan  
 

I. PENDAHULUAN 
Setiap organisasi memerlukan sumber daya manusia 

yang digunakan untuk menggerakan dan menyinergikan 
sumber daya lainnya untuk mencapai suatu tujuan 
organisasi. Tuntutan organisasi untuk memperoleh, 

mengembangkan dan mempertahankan sumber daya 
manusia yang berkualitas semakin mendesak sesuai 
dinamika lingkungan yang selalu berubah. Karyawan 

bersama atasan masing-masing dapat menetapkan sasaran 
kerja dan standar kinerja yang harus dicapai serta menilai 
hasil-hasil yang sebenarnya dicapai pada akhir krurun 

waktu tertentu. Sehinngga diharapkan peningkatan 
kinerja pegawai secara perorangan akan mendorong 
kkinerja sumber daya manusia secara keseluruhan, yang 

direfleksikan dalam peningkatan produktfiifatas kerja. 
Perusahaan yang memiliki sumberdaya manusia yang 

efektif dan efisien akan membuat perusahaan maju dan 

berkembang pesat. Dalam setiap perusahaan tentu setiap 
orang mempunyai beban masing-masing dalam 
menyelesaikan pekerjaan, baik masalah internal maupun 

eksternal, contoh kecil yang terjadi di dalam perusahaan 
yaitu tekanan yang diberikan atasan terhadap bawahan 

sehingga membuat karyawan merasa terganggu atas 

tekanan yang di berikan sehingga menggangu kinerja 
karyawan tersebut. Pekerjaan yang banyak dan berat dari 
atasan bisa menyebabkan stres kerja, apalagi belum 

selesai pekerjaan yang lama, tetapi ditambah lagi dengan 
pekerjaan yang baru.Manajemen sumber daya manusia di 
dalam perusahaan harus di kelola sebaik mungkin agar 

mencegah terjadinya konflik dan stres kerja yang 
berlebihan sehingga karyawan dapat bekerja sesuai 
dengan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan 

tepat waktu untuk mencapai tujuan organisasi. 
Umumnya kinerja karyawan didalam suatu 

perusahaan tidak selalu mengalami peningkatan, 

terkadang kinerja karyawan mengalami penurunan. Hal 
ini disebabkan dengan adanya beberapa faktor yang dapat 
menyebabkan kinerja karyawan menurun, antara lain 

stres kerja dan konflik kerja yang terjadi didalam 
perusahaan dan harus dihadapi oleh karyawan tersebut. 
Dalam kehidupan modern yang makin kompleks, manusia 

akan cenderung mengalami stres apabila ia kurang 
mampu mengadaptasikan keinginan dengan kenyataan 
yang ada, baik kenyataan yang ada di dalam maupun di 
luar dirinya stres dalam bekerja merupakan suatu kondisi 

tertekan yang muncul dari interaksi manusia dengan 
pekerjaannya [1]. 

Kinerja karyawan sangat berdampak pada 

keuntungan perusahaan. Karyawan yang kinerjanya baik 
selalu akan dipertahankan. mengemukakan bahwa: 
”Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 
tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 
kepadanya” [2]. perusahaan selalu menginginkan 

keuntungan, penghematan, dan efisiensi untuk 
mempertahankan perusahaanya, tetapi dalam pencapaian 
tersebut perusahaan harus bisa mengoptimalkan kinerja 

karyawan.  
Menurut stress kerja merupakan suatu proses yang 

kompleks, bervariasi, dan dinamis dimana stressor, 

pandangan tentang stress itu sendiri, respon singkat, 
dampak kesehatan, dan variabel-variabelnya saling 
berkaitan. Stres kerja dapat diartikan  sebagai sumber 

atau stressor kerja yang menyebabkan reaksi individu 
berupa fisiologi, psikologis dan, perilaku.Stres kerja harus 
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ditangani dengan baik karena karyawan yang cenderung 
stres kerja akan merasakan frustasi, emosional dan 

merasa tidak nyaman dalam bekerja, sehingga dapat 
memicu adanya kegagalan dalam organisasi karena dapat 
mengganggu satu sama lain dalam mengerjakan tugas [3].: 

“Stres adalah suatu kondisi ketegangan yang menciptakan 
adanya ketidak seimbangan fisik dan psikis, yang 
mempengaruhi emosi, proses berfikir dan kondisi 

seorang karyawan.” Stres kerja ditimbulkan dari berbagai 
hal yang membuat karyawan merasa kurang  
Nyaman  

Sedangkan konflik adalah perbenturan antara dua 
pihak yang tengah berjumpa dan bersilang jalan pada 
suatu titik kejadian, yang berujung pada terjadinya 

benturan. Dalam perusahaan banyakhal yang memicu 
konflik terjadi seperti persepsi individu ataupun 
kelompok yang masing-masing kelompok merasa 

berbeda dan perdebaan ini menyebabkan adanya 
pertentangan dalam ide ataupun kepentingan, sehingga 
perbedaan ini menyebabkan terhambatnya keinginan atau 
tujuan pihak individu atau kelompok lain 

Menurut menyatakan bahwa: ”Konflik adalah 
sebagai sesuatu perselisihan atau perjuangan di antara 
dua pihak yang ditandai dengan menunjukkan 

permusuhan secara terbuka dan/atau mengganggu 
dengan sengaja pencapaian tujuan pihak yang menjadi 
lawannya.” [4]. Konflik di dalam perusahaan harus bisa 

ditangani dengan baik, karena perbedaan status dan 
karena nilai-nilai atau persepsi yang berbeda dapat 
mngakibatkan mangkirnya karyawan yang merasa pada 

kondisi tertekan. Menurut mengatakan bahwa: Stres 
kerja dan konflik kerja karyawan dapat berpengaruh pada 
kinerja karyawan, kinerja karyawan merupakan hal yang 

penting dalam pengembangan perusahaan. [5] 
Stres sering kali dijadikan alasan menurunnya 

kinerja seseorang dikarenakan pandangan negatif 

terhadap stres. Stres sering kali dianggap sebagai hal yang 
tidak baik dan menganggu  kinerja karyawan organisasi 
secara kseluruhan dan menghambat perkembangannya. 

Dunia kerja yang dinamis perubahan terjadi dengan 
cepat, maka stres rentan dihadapi oleh siapa saja, apapun 
profesi dan pekerjaannya. Penyebab terjadinya stres 

kerja yaitu faktor-faktor yang intrinsik pekerjaan, peran 
individu dalam organisasi, hubungan diluar organisasi, 
struktur organiasi atau pekerjaan dan ciri individu. 
Tuntutan pekerjaan yang semakin tinggi dengan 

perubahan yang semakin cepat merupakan gambaran dan 
situasi umum  dihadapi oleh individu  dalam suatu 
organsiasi. Demikian pula terhdap karyawan LKP 

PalComTech Palembang dalam kesehariannya 
berinteraksi di dalam organisasinya seperti berhubungan 
sesama karyawan yang terkadang rentan terjadi konflik 

kerja  ataupun ke luar organiasi, seperti berhubungan  
dengan organisasi lain atau dalam melayani customer, atau 
beban kerja yang berpotensi mengalami stres dalam 

bekerja. Jika  banyak karyawan yang mengalami stres 
makan akan berdampak pada penurunan produktivitas 

kerja dan kesehatan organisasi akan terganggu.  
Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk 

meneliti permasalahan yang ada dalam judul peneltian 

tesis : “Pengaruh  Stress Kerja  dan Konflik Kerja 
terhadap kinerja Karyawan pada LKP  PalComTech 
Palembang .“  

 
II.  KAJIAN TEORETIS DAN PENGEMBANGAN 

HIPOTESIS 

 
1. Pengertian Kinerja  

Istilah kinerja sebenarnya merupakan alih bahasa 

dari performance, yang menurut Web Dictionary 
memiliki arti tugas, sebagaimana dikutip oleh sebagai 
berikut 1) adalah “prestasi” yang digunakan dalam 

konteks atau kalimat misalnya tentang “mobil yang sangat 
cepat” (high performance car”; 2) adalah “pertunjukkan” 
yang biasanya digunakan dala kalimat “folk dance 
performance” atau pertunjukkan tari-tarian rakyat. 3) 

adalah “pelaksanaan tugas” misalnya dalam kalimat in 
performing his/her duites.[7] 

Menyatakan, kinera terjemahan dari “performance”, 

berarti : 1) Perbuatan, pelaksanaan pekerjaan, prestasi 
kerja, pelaksanaan pekerjaan yang berdaya guna. 2) 
Pencapaian prestasi seseorang berkenaan dengan 

tugasyang diberikan kepadanya 3) Hasil kerja seorang 
pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi 
secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut dapat 

ditunjukkan buktinya secara konkret dan dapat diukur 
(dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan). 4) 
Kinerja didefinsikan sebagai catatn mengenai outcome 

yang dihasilan dari suatu aktivitas tertentu, selama kurun 
waktu tertentu pula. 5) Hasil kerja yang dpaat dicapai 
oleh seseorang sekelompok orang dalam suatu 

organisasi, sesui dengan wewenang dan tanggung  jawab 
masing-masing dalam ragka upaya mencapai tujuan 
organisasi bersnagkutan secara legal, tidak melanggar 

hukum dan sesuai moral maupun etika.[8] 
Sedangkan menyatakan kinerja SDM merupakan 

istilah yang berasal dari kata job performance atau actual 

performance (prestasi kerja atau sesungguhnya yang 
dicapai seseorang)[9]. Definisi kinerja karywan yang 
dikemukan Bambang Kusriyanto dalam Mangkunegara 
adalah perbandingan hasil yang dicapai dengan perna 

tenaga kerja persatuan waktu (lazim per jam)[9] 
Kinerja adalah hasil kerja seseorang yang didasarkan 

pada penyempurnaan kegiatan tersebut sesuai dengan 

tanggung jawab  dan hasil yang diharapkan”. Kinerja 
merupakan tindakan dan bukanlah suatu peristiwa karena 
keberhasilan melakukan pekerjaan sangan ditentukan 

oleh kinerja seseorang [10]. 
mendefinisikan Kinerja sebagai catatan tentang 

hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan 
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tertentu atau kegaiatan selama kurun waktu tertentu 
[11] 

Berdasarkan uraian tentang kinerja di atas dapat 
disintesiskan pengertian kinerja adalah perilaku nyata dan 
prestasi atau kemampuan seseorang dalam melaksanakan 

tugas organisasi 
 
Kriteria – kriteria Kinerja 

Kriteria kinerja adalah dimensi – dimensi pengevaluasian 
kinerja seseorang pemegang jabatan, suatu tim, dan suatu 
unit kerja. Secara bersama – sama dimensi itu merupakan 

harapan kinerja yang berusaha dipenuhi individu dan tim 
guna mencapai strategi organisasi. Ada 3 jenis dasar 
kriteria kinerja yaitu 

a. Kriteria berdasarkan sifat memusatkan diri pada 
karakteristik pribadi seseorang karyawan. 
Loyalitas, keandalan, kemampuan berkomunikasi, 

dan keterampilan memimpin merupakan sifat – 
sifat yang sering dinilai selama proses penilaian. 
Jenis kriteria ini memusatkan diri pada bagaimana 
seseorang, bukan apa yang dicapai atau tidak 

dicapai seseorang dalam pekerjaannya. 
b. Kriteria berdasarkan perilaku terfokus pada 

bagaimana pekerjaan dilaksanakan. Kriteria 

semacam ini penting sekali bagi pekerjaan yang 
membutuhkan hubungan antar personal. Sebagai 
contoh apakah SDM nya ramah atau 

menyenangkan. 
c. Kriteria berdasarkan hasil, kriteria ini semakin 

popular dengan makin ditekannya produktivitas 

dan daya saing internasional. Kriteria ini berfokus 
pada apa yang telah dicapai atau dihasilkan 
ketimbang bagaimana sesuatu dicapai atau 

dihasilkan. 
 
 

Penilaian Kinerja 
Pada prinsipnya penilaian kinerja adalah merupakan 

cara pengukuran kontribusi-kontribusi dari individu 

dalam instansi yang dilakukan terhadap organisasi. Nilai 
penting dari penilaian kinerja adalah menyangkut 
penentuan tingkat kontribusi individu atau kinerja yang 

diekspresikan dalam penyelesaian tugas-tugas yang 
menjadi tanggung jawabnya. Penilaian kinerja intinya 
adalah untuk mengetahui seberapa produktif seorang 
karyawan dan apakah ia bisa berkinerja sama atau lebih 

efektif pada masa yang akan dating, sehingga karyawan, 
organisasi dan masyarakat memperoleh manfaat. 

 

2. Pengertian Stres Kerja  
Stress kerja merupakan suatu proses yang kompleks, 

bervariasi, dan dinamis dimana stressor, pandangan 

tentang stres itu sendiri, respon singkat, dampak 
kesehatan, dan variabel-varibelnya saling berkaitan. Stress 
kerja dapat diartikan sebagai sumber atau stressor kerja 

yang menyebabkan reaksi individu berupa fisiologis, 
psikologis, dan perilaku. 

Work stress is say that job stress” as an internal state 
which can be caused by physical demands on the body 
(disease conditions, exercise, extremes of temperature, and 

the like) or  by environmental and social situation which are 
evaluated as potentially harmful, uncontrollable, or exceeding 
our resources for coping & requo”.  

Stres kerja adalah suatu keadaan yang bersifat 
internal, yang bisa disebabkan oleh tuntutan fisik, atau 
lingkungan, dan situasi sosial yang berpotensi merusak 

dan tidak terkontrol.)[12] 
menyatakan bahwa stres terjadi ketika kemampuan 

dari seorang individu yang tidak mampu dengan beban 

kerja yang diembannya. Stres kerja dapat dipandang dari 
dua sisi yaitu sisi positif dan sisi negatif. Stres yang 
dikondisikan sebagai sesuatu yang negatif disebut dengan 

distres, sedangkan stres yang memberikan dampak positif 
di sebut rustres.Stres dipandang positif karena dengan 
adanya stres seorang karyawan yangbisa bekerja dengan 
lebih baik untuk mencapai apa yang diinginkannya.[13] 

Apabila seorang karyawan memandang stres dari sisi 
negatif akan menimbulkan dampak negatif pula. Stres 
kerja dapat diukur melalui lima indikator menurut) :[14] 

a. Perilaku pribadi yaitu keadaan atau aktifitas dari 
karyawan itu sendiri di dalam organisasi. 

b. Dukungan sosial yaitu dukungan dari dalam 

organisasi maupun dukungan dari luar organisasi. 
c. Lingkungan buruk yaitu keadaan disekitar 

organisasi terutama di dalam ruang kerja. 

d. Beban kerja yaitu keadaan pekerjaan yang 
dibebankan kepada karyawan atau jenis pekerjaan 
yang harus diselesaikan tepat waktu. 

e. Situasi rumah dan pekerjaan yaitu kondisi antara 
keadaan di rumah tangga dengan keadaan yang 
ada di perusahaan. 

 
 
 

Aspek Stress Kerja 
Beberapa aspek penting yang perlu disoroti dalam 

stress kerja, yaitu : 

a. Urusan stres yang dialami melibatkan juga pihak 
organisasi atau perusahaan tempat individu 
bekerja. Namun penyebabnya tidak hanya dalam 
perusahaan, karena masalah rumah tangga yang 

terbawa dalam pekerjaan dan masalah pekerjaan 
yang terbawa ke rumah juga dapat menjadi 
penyebab stres kerja. 

b. Mengakibatkan dampak negatif bagi perusahaan 
dan juga individu. 

c. memerlkan kerjasama antara kedua belah pihak 

untuk menyelsaikan persoalan stres tersebut. 
 
Sumber stres kerja 
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Kondisi kerja, ini meliputi kondisi kerja 
quantitative work overload, qualitative work overload, 

assembli linehysteria, pengambilan keputusan, kondisi fisik 
yang berbahaya, pembagian waktu kerja, dan kemajuan 
teknologi (technostres) 

 
Gejala stres kerja 

Gejala stres kerja dikelompokkan kepada tiga aspek, 

yaitu : 
a. Gejala fisiologikal 

Yang termasuk dalam fisiologikal ini yaitu : Sakit 

perut, detak jantung meningkat dan sesak nafas 
tekanan darah meningkat, sakit kepala dan bahkan 
serangan jantung  

b. Gejala psikologikal 
adapun psikologikal sebagi berikut : Kecemasan, 
Ketegangan, Kebosanan Ketidakpuasan dalam 

bekerja menunda-nunda 
c. Gejala psikis tersebut merupakan gejala yang 

palings sering dijumpai,  dan diprediksi dari 
terjadinya ketidakpuasana kerja. Pegawai kadang-

kadang sudah berusaha untuk  mengurangi gejala 
yang timbul, namun menemui kegagalan sehingga 
menimbulkan keputusasaan yang seolah-olah terus 

dipelajari, yang biasanya disebut dengan learned 
helplessness yang dapat mengarah pada gejala 
depresi. 

d. Gejala perilaku 
Yang termasuk dalam gejala perilaku yaitu : 

 Meningkatnya ketergantungan pada 

alkohol dan konsumsi  rokok 

 Melakukan sabotase dalam melakukan 

pekerjaan 

 Makan yang berlebihan ataupun 
mengurangi makan yang tidak wajar 

sebagai perilaku menarik diri 

 Tingkat absensi meningkat dan 

performansi kerja menurun 

 Gelisah dan mengalami gangguan tiduR 
 

Indikator stress kerja 
Indikator stres kerja yaitu : 
a. Tuntutan tugas,merupakan faktor yang 

dikaitkan pada pekerjaan sesorang seperti 
kondisi kerja, tata kerja letak fisik 

b. Tuntutan peran, berhubungan dengan 

tekanan yang diberika pada seseorang 
sebagi suatu fungsi dari perna tertentu yang 
dimainkan dalam suatu organisasi. 

c. Tuntutan antar pribadi, merupakan tekanan 
yang diciptakan oleh pegawai lain. 

d. Struktur organisasi, gambaran instansi yang 

diwarnai dengan struktur organisasi yang 
tidak jelas, kurangnya kejelasan mengenai 

jabatan, peran, wewenang, dan tanggung 
jawab. 

e. Kepemimpinan organisasi memberikan gaya 
manajemen pada organisasi. Beberpa pihak 
didalamnya dapat membuat iklim organisasi 

yang melibatkan ketegangan, ketakutan dan 
kecemasan. 

 

3. Pengertian Konflik Kerja  
Konflik biasanya timbul dalam organisasi sebagai 

hasil adanya masalah-masalahkomunikasi, hubungan 

pribadi, atau struktur organisasi. Pada dasaranya 
konflikbermula pada saat satu pihak dibuat tidak 
senang oleh pihak lain mengenaisuatu hal yang oleh 

pihak pertama dianggap penting. Konflik di 
perusahaanterjadi dalam berbagai bentuk dan corak, 
yang merintangi hubungan individudengan kelompok. 

Adanya perbedaan pandangan diantara setiap 
orangberpotensi menyebabkan terjadinya pergeskan, 
sakit hati dan lain-lain. Konflik di dalam perusahaan 
tidak bisa dielakan tetapi bisa di minimalisir 

untuktujuan-tujuan perusaahan agar karyawan berfikir 
kritis, apatis dan produktif. Konflik dapat 
mempengaruhi emosi positif atau negatif dari setiap 

karyawan yang mendasar tentang bagaimana sikap 

dan perilaku mereka dalam perusahaan.[15] 
 

Beberapa pendapat lain tentang konflik kerja yang 
dikemukakan oleh para ahli, 
diantaranya : 

 “Konflik merupakan suatu situasi, dimana terdapat 
berbagai tujuan atau berbagai emosi yang tidak sesuai 
satu sama lain,pada diri beberapa individu atau antara 
beberapa individu yang kemudian menyebabkan 

timbulnya pertentangan”.[16] dalam Managing Conflict in 
Organizations menyatakan bahwa : “Konflik adalah suatu 
proses interaktif yang termanifestasi dalam hal-hal 

seperti ketidak cocokan, ketidak setujuan, atau 
kejanggalan baik di intra individu maupun interentitas 
sosial seperti individu, kelompok, ataupun 

organisasi”.[17] 
 
b. Penyebab Konflik 

 
Penyebab-penyebab konflik antara lain : 

a. Komunikasi : salah pengertian yang berkenaan 

dengan kalimat, bahasayang sulit dimengerti, 
atau informasi yang mendua dan tidak 
lengkap,serta gaya individu manajer yang tidak 

konsisten. 
b. Struktur : pertarungan kekuasaaan antar 

departemen dengan kepentingan–kepentingan 

atau sistem penilaian yang bertentangan, 
persaingan untuk memperebutkan sumber 
daya–sumber daya yangterbatas, atau saling 
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ketergantungan dua atau lebih kelompok– 
kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan 

mereka. 
c. Pribadi : ketidaksesuaian tujuan atau nilai–nilai 

sosial pribadi karyawandengan perilaku yang 

diperankan pada jabatan mereka, dan 
perbedaandalam nilai – nilai persepsi. 
 

Bentuk-bentuk Konflik 
Bentuk-bentuk konflik yang biasa terjadi dalam 

perusahaan diantaranya yaitu 

meliputi : 
a. Konflik hierarki (hierarchical conflict), yaitu konflik 

yang terjadipada tingkatan hierarki organisasi. 

Contohnya, koflik antarakominsaris dengan 
direktur utama, pimpinan dengan karyawan, 
pengurusdengan anggota koperasi, pengurus 

dengan karyawan dan lain-lain. 
b. Konflik fungsional (functional conflict), yaitu konflik 

yang terjadidari berbagai macam-macam fungsi 
departemen dalam organisasi. Contohnya, konflik 

yang terjadi antara bagian produksi dengan 
bagianpemasaran, bagian administrasi umum 
dengan personalia. 

c. Konflik staf dengan kepala unit (line staff conflict), 
yaitu konflik yangterjadi antara pemimpin unit 
dengan stafnya terutama staf yangberhubungan 

dengan wewenang/otoritas kerja. Contoh: 
Karyawan stafsecara tidak formal mengambil 
wewenang berlebihan. 

d. Konflik formal-informal (formal-informal conflict), 
yaitu konflik yang terjadi yang berhubungan 
dengan norma yang berlaku di organisasiinformal 

dengan organisasi formal. Contoh : Pemimpin 
yang menempatkan norma yang salah pada 
organisasi. 

 
d. Jenis-jenis Konflik 
 

Beberapa jenis konflik kerja yang biasa terjadi dalam 
suatu perusahaandiantaranya yaitu : 

a. Konflik dalam diri seseorang.Konflik dalam diri 

seseorang dapat timbul jika terjadi kasus 
overload dimana ia dibebani dengan tanggung 
jawab pekerjaan yang terlalu banyak, dan dapat 
pula terjadi ketika dihadapkan kepada suatu titik 

dimana ia harus membuat keputuasan yang 
melibatkan alternatif yang terbaik.  

b. Konflik interpersonal  

Konflik inetrpersonal atau antar individu dapat 
berbentuk substansif maupun emosional, bahkan 
merupakan kasus utama dari konflik yang 

dihadapi oleh para manajer dalam hubungan 
interpersonal sevagai bagian dari manajerial itu 
sendiri 

c. Konflik intergroup. 
Konflik intergrup merupakan hal yang tidak 

asing lagi bagi organisasi manapun, dan konflik  
ini menyebabkan sulitnya koordinasi dan 
integrasi dari kegiatan yang berkaitan  dengan 

tugas-tugas dan pekerjaan. 
d. Konflik intraorganisasi 

Konflik ini sering dikaitkan dengan persaingan 

yang timbul di anatara perusahaan-perusahaan 
swasta. Konflik interorganisasi sebenarnya 
berkaiatan dengan isu yang lebih besar lagi, 

contohnya perselisisihan anatar serikat buruh 
dengan perusahaan. Dalam setiap kasus, poses 
terjadinya konflik melibatkan individual yang 

mewakili organisasi secara keseluruhan, bukan 
hanya subunit internal atau group. 

 

 
 
Hasil Penelitian yang  relevan 

Terdapat penelitaian terdahulu tentang pengaruh 

stres kerja dan konflik kerja terhadap kineja karyawan 
antara lain : 

1. “Pengaruh stres kerja dan konflik kerja terhadap 

kinerja karyawan pada surat kabar harian umum 
Lampung post” yang menyimpulkan bahwa 
adanya pengaruh negatif dan signifkan streskerja 

terhadap kinerja karyawan, pengaruh positif dan 
signifikan konflik kerjaterhadap kinerja 
karyawan, serta pengaruh positif dan signifikan 

stres kerja dankonflik kerja terhadap kinerja 
karyawan. Kesimpulan penelitian ini 
bahwakaryawan cenderung lebih mengalami 

stres kerja dari pada konflik kerja 
yangberdampak dapat menurunkan kinerja 
karyawan.[18] 

2. yang berjudul “ pengaruh konflik kerja dan 
stress kerja  terhdap kinerja karyawan pada PT. 
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang 

Manado “. Yang menyimpulkan bahwa konflik 
kerja dan stress kerja mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Uji 

Hipotesis secara parsial menunjukkan konflik 
kerja mempunyai pengaruh yang signifikan dan 
stress kerja tidak mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap kinerja karyawan. sebaiknya 

PT. BNI Cabang Manado memberikan perhatian 
khusus pada setiap karyawan yang mempunyai 
permasalahan antar rekan kerja mengenai 

pekerjaan yang menyebabkan terjadinya konflik 
dan stres kerja sehingga kinerja karyawan dapat 
meningkat.[19] 

3. yang berjudul “ Pengaruh stress kerja dan 
motivasi  kerja terhadap kinerja karyawan pada 
PT. Gapura Angkasa Cabang Palembang”. Yang 
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menyimpulkan  bahwa stres kerja dan motivasi 
kerja  mempunyai pengaruh secara simultan dan 

parsial  terhadap kinerja karyawan pada PT. 
Gapura Angkasa Cabang Palembang.[20] 

 

Pengembangan Hipotesis 
1.  Pengaruh Stres kerja, dan Konflik kerja secara 

bersama-sama  terhadap  kinerja   

Stres kerja dapat terjadi didalam diri karyawan, hal itu 
dikarenakan tekanan yang terus menerus dari atasan dan 
intimidasi rekan sekerja. Pekerjaan yang banyak tidak 

jarang akan menimbulkan stres kerja, pekerjaan tidak 
akan selesai tepat waktu. Stres kerja yang terus menerus 
akan menurunkan gairah kerja karyawan. Sehingga 

produktifitas dan kinerjanya menurun. Konflik yang 
terjadi dalam lingkungan pekerjaan merupakan pemicu 
sumber stres, karyawan yang saling marah satu sama lain 

dan saling diam akan membuat keadaan lingkungan 
menjadi tidak nyaman.Pekerjaan yang seharusnya dapat 
dikerjakan secara tim dan bersama sama menjadi 
terbengkalai karena masing masing karyawan hanya fokus 

berkontribusi sesuai pekerjaan yang harus dia kerjakan 
tanpa memperdulikan pekerjaan karyawan lain. Jika antar 
karyawan tidak saling mendukung dalam pekerjaan maka 

perusahaan tidak akan mencapai visi misi dan targetnya. 
Stres kerja yang disertai dengan konflik kerja 
menciptakan suasana yang tidak kondusif dan kinerja 

menjadi tidak optimal. 
 
Hipotesis 1 :  Stres kerja dan konflik kerja secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja karyawan 
LKP PalComTech Palembang 

 

2. Pengaruh Stres kerja terhadap kinerja 
Tingkat stres yang dihadapi karyawan dapat bersifat 

relatif dan bergantung pada kemampuan sesorang, stres 

kerja tingkat sedang dapat meningkatkan kinerja 
karyawan sebaliknya jika tingkat stres yang tinggi akan 
menurunkan semangat kinerja dan produktifitas 

perusahaan. Karyawan yang tidak cocok dengan 
pekerjaannya akan mengakibatkan pekerjaan yang 
dihasilkan akan tidak sesuai dengan standar yang 

ditentukan dan ditambah lagi intimidasi serta tekanan 
dari atasan ataupun rekan kerja akan mempengaruhi 
kualitas kerja. Risiko yang dihadapi oleh setiap karyawan 
di berbagai divisi berbeda beda. Dengan risiko yang tinggi 

tersebut, kinerja karyawan akan lebih berhati-hati dan 
ragu-ragu sehingga kualitas kerja menurun. Target dan 
harapan perusahaan yang tinggi membuat karyawan yang 

tidak mampu akan menganggapnya sebagai tekanan dan 
tidak termotivasi untuk mencapai target tersebut. 
 

Hipotesis 2 : stres kerja berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan LKP PalComTech Palembang 

 

3. Pengaruh Konflik kerja terhadap kinerja 
karyawan   

Karyawan yang sering marah dan emosional akan 
membuat karyawan merasa lain  tidak nyaman. Jika 
terjadi perselisihan sesama karyawan jelas akan 

menurunkan produktifitas perusahaan, ketika mereka 
harus bekerja sama secara tim  dalam menyelsaikan dan 
memfokuskan pekerjaan mereka yang diberikan oleh 

atasan dan ini sering terjadi didalam lingkungan kerja. 
Permusuhan yang timbul dari cekcok yang 
berkepanjangan akan berpengaruh kepada visi misi dan 

target perusahaan. Perusahaan akan lebih lambat 
menyelesaikan pekerjaan karena karyawannya terlibat 
konflik. Tentunya hal itu akan berpengaruh kepada 

eksistensi perusahaan dimata rekanan bisnisnya, oleh 
karenanya perusahaan harus menjadikan ini sebagai fokus 
masalah yang dihadapi perusahaan. 

 
Hipotesis 3 : konflik kerja berpengaruh terhadap kinerj 
karyawan LKP PalComTech Palembang 

 

 
 

Gambar Kerangka Pemikiran 
 

III. METODE PENELITIAN 
Penelitian dilaksanakan di LKP PalComTech 

Palembang yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman. 

Sedangkan sampel menurut adalah bagian dari populasi 
yang akan dijadikan objek penelitian. [21] 

Menurut penentuan pengambilan sampel adalah 

apabila kurang dari 100 lebih diambil semua hingga 
penelitiannya merupakan penelitian populasi.[22] 
Berdasarkan dari pengertian tersebut, maka dapat 

diketahui bahwa sampling jenuh dalam penentuan sampel 
dengan menggunakan semua anggota populasi. Dalam 
penelitian ini karena jumlah populasinya sedikit 
(terbatas), dan karena jumlah populasi dalam penelitian 

ini kurang dari 100 orang, yaitu hanya berjumlah 30 
orang, maka seluruh populasi tersebut dijadikan sampel. 

Metode yang digunakan yaitu survey kuantitatif 

dengan pendekatan deskriptif. Dalam hubungannya 
dengan teknik ini, lebih lanjut menyatakan survey adalah 
sebuah teknik oenelitian dimana informasi dikumpulkan 

penggunaan kuesioner. [23] 
 

Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 

Variabel Kinerja  
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Kinerja merupakan prestasi kerja yang dicapai unit 
kerja dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan. 

Secara operasional kinerja yaitu suatu fenomena untuk 
menjelaskan secara tepat, adapun dimensi variabel 
kinerja adalah : 

1. Kuantitas dari hasil  
2. Kualitas dari hasil  
3. kemampuan bekerja  

 
Variabel Stres Kerja 

Stress kerja merupakan suatu proses yang 

kompleks, bervariasi, dan dinamis dimana stressor, 
pandangan tentang stress itu sendiri, respon singkat , 
dampak kesehatan, dan variabel-variabelnya saling 

berkaitan. Stres terjadi ketika kemampuan dari seorang 
individu yang tidak mampu dengan beban kerja yang 
diembannya. Secara operasional kinerja yaitu suatu 

fenomena untuk menjelaskan secara tepat, adapun 
dimensi variabel kinerja adalah : 
1. Beban Kerja, 
2. Pengaruh kepemimpinan,. 

3. Waktu KerjaKaryawan.  
4. Target dan harapan  
5. Pekerjaan yang berbahaya 

 
Variabel Konflik Kerja  

Konflik adalah perbenturan antara dua pihak 

yang tengah berjumpa dan bersilang jalan pada suatu titik 
kejadian, yang berujung pada terjadinya benturan. Konflik 
dapat mempengaruhi emosi positif atau negatif dari 

setiap karyawan yang mendasar tentang bagaimana  sikap 
dan perilaku mereka dalam perusahaan, seperti konflik 
tugas, konflik hubungan dan konflik proses. 

 
Teknik Analisis Data  

Teknik analisis dengan statistik deskriptif dan inferensial 
melalui uji persyaratan : Uji Normalitas,  Uji 

Homogenitas, Uji Linearitas, uji Multikolonieritas, Uji 
Heteroskedastisitas dan autokorelasi. Uji hipotesis 
dengan model regresi berganda  

Y = a + b1X1+ b2X2+ b3X3+ e 
Dimana : 
Y  = Variabel Kinerja Karyawan 

a   =  Konstanta 
b1, b2, b3 = Koefisien regresi 
X1  = Variabel Stres Kerja 

X2  = VariabelKonflik Kerja 
e   = Standart error 
 

G. Uji Hipotesis Statistik  
1. Uji secara simultan, digunakan uji F  
a. Formulasi 

H0 ; b1 b2 = 0, H1 ; b b2≠ 0,  

b. Level of signifikan adalah 𝛼 = 0,05 
c. kriteria Pengujian : 

- Terima H0, jika sig F ≥ 0,05 

- Tolak H0, jika sig F <0,05 

 
2. Uji Parsial, digunakan uji T 
a. Formulasi  

1. H0 : b1 =0,  

H1: b1≠0   
 

2. H0 ; b2= 0,  

H0;b2≠ 0,  

b. Level of signifikan adalah 𝛼 = 0,05 
c. Kriteria Pengujian : 

- Terima H0, jika sig t ≥ 0,05 

- Tolak H0, jika sig t < 0,05 
 

 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
A. Analisis Statistik Deskriptif 
 

Pada bagian ini dideskripsikan dan hasil penelitian yang 
diperoleh di lapangan, baik data variabel bebas yang 
terdiri dari stress kerja (X1), konflik kerja (X2) maupun 

variabel terikat kinerja karyawan (Y)  
 

Hasil Uji Realibilitas Instrumen Kinerja(Y)  

Realibilitas Statistik  
 

Crombach’s Alpha   N of item  

 

,984 6 

Sumber : Hasil Olahan data SPSS 22 
  
2. Variabel stress Kerja (X1)  
 

 Dari uji coba yang dilakukan untuk instrument 
variabel stress kerja (X1) dari 14 butir pertanyaan 

yang dilakukan uji realibilitas didapat nilai Cronbach  
Alpha sebesar 0,982, nilai ini sangat tinggi 
mendekati 1 maka ini menunjukkan reabel dapat 

disimpulkan bahwa variabel stress kerja lolos uji 
realibilitas karena nilai Cronbach Alpha >0,6  hasil 
selengkapnya uji realibilitas instrument kinerja 

pegawai dengan program SPSS ditampilkan pada 
tabel 4.6. berikut ini 

 

Hasil uji Realibilitas Instrumen Stress Kerja (X1) 
Realibilitas Statistik 

Crombach’s Alpha N of item 

 

,982 14 

Sumber : Hasil Olahan data SPSS 22 
 

3. Konflik kerja (X2) 
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Dari uji coba yang dilakukan untuk instrument variabel 
konflik kerja  (X2) dari 10 butir pertanyaan yang 

dilakukan uji realibilitas di dapat nilai Cronbach Alpha 
sebesar 0.963 , nilai ini sangat tinggi mendekati 1 maka ini 
menunjukkan reliable karena nilai Cronbach Alpha > 

0,6. Hasil selengkapnya uji reliabilitas instrument kinerja 
pegawai dengan program SPSS ditampilkan pada tabel 
berikut ini : 

 
Tabel 1. Data Deskriptive variabel Penelitian 

 

 N Mini
mu

m 

Maxim
um 

Mean Std.D
eviatio

n 

Stress Kerja 35 37,0

0 

89,00 50.000

0 

8,1601

6 

Konflik Kerja  35 23,0

0 

50,00 38,142

9 

9,2454

8 

Kinerja 

Karyawan 

35 16.0

0 

30,00 23,428

6 

4,9005

9 

Valid N 

(Listwise) 

35     

Sumber : Hasil olahan data SPSS 22 

 
Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa jumlah 
observasi (N) adalah sebanyak 35  orang, Stress kerja 

(X1) mempunyai nilai rata-rata sebesar 50,0000 dengan 
standar deviasi sebesar 8,16016. Konflik kerja (X2) 
mempunyai rata-rata sebesar 38,1429 dengan standar 

deviasi sebesar 9,24548. Variabel dependen Kinerja 
karyawan (Y) mempunyai rata-rata sebesar 23,4286 
dengan standar deviasi sebesar 4,90069 

 

B. Analisis Inferensial   

 

Tabel 2. Pengaruh Stress Kerja dan Konflik Kerja 
terhadap Kinerja Karyawan 

 
Coefficients 

Model  

 

 

Unstandadized 

Coeficien 

Standardi

zed 

Coeficien

t 

t sig. 

B Std, 

Error 

Beta 

1 (Constant) 

Strees Kerja  

28,929 

 

-.305 

4,927 

 

.061 

 

 

.508 

-5.872 

 

-.4.996 

.000 

 

000 

Konfik Kerja  -.256 .054 .483 -4.7445 .000 

Dependen variabel kinerja karyawan  
Sumber hasil olahan data SPSS22  
 

Tabel 3. Uji F 
Pengaruh Stress Kerja dan Konflik Kerja terhadap 

kinerja karyawan 

Anova 
Model Sum.of Df Mean F Sig 

Square Square 

1 
Regression  

Residual 
Total 

740.414 
76,157 

818.571 

2 
32 

34 

370.207 
2.380 

155.555 .000 

a. Dependen variabel : Kinerja karyawan 
b. Predictor: (Constan) : Konfilk kerja, Stress Kerja  
Sumber : hasil olahan data SPSS 22 

Uji Hipotesis 1 : 
Berdasakan Tabel …nilai Sig. F adalah 0.000 sehingga 
dapat disimpulkan Stress kerja dan konflik secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
 
Uji Hipotesis 2 : 

Berdasarkan Tabel ….nilai Sig. t adalah 0.000 sehingga 
disimpulkan Stress kerja berpengaruh negative terhadap 
kinerja karyawan. 

 
Uji Hipotesis 3: 
Berdasarkan Tabel ….nilai Sig. t adalah 0.000 sehingga 

disimpulkan Konflik kerja berpengaruh negative terhadap 
kinerja karyawan. 
 

 
V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

1. Stress kerja dan konflik secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Untuk 
meningkatkan kinerja karyawan disarankan 
membuat program penurunan stress kerja dan 

family konflik secara bersama-sama. 
2. Stress kerja berpengaruh negative terhadap 

kinerja karyawan. Untuk meningkatkan kinerja 

karyawan disarankan membuat program 
penurunan stress kerja. 

3. Konflik kerja berpengaruh negative terhadap 

kinerja karyawan. Untuk meningkatkan kinerja 
karyawan disarankan membuat program 
penurunan konflik kerja. 

4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan meneliti 
variabel selain yang disarankan untuk 
meningkatkan kinerja karyawan. 
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