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QUOTES 

 

“Education is no tthe learning of the fact, but the training of the mind to think” 

     -Albert Einstein 

 

 “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world” 

-Nelson Mandela 

 

“Without continual growth and progress such words at improvement, achievement,      

and succsess have no meaning” 

        -Benjamin Franklin 
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ABSTRACT 

 
This study aims to identify and clarify the picture of the task conflict, relationship 

conflict, and work stress, and employee performance. Identify and analyze the effect of task 
conflict, relationship conflict, and work stress significantly on employee performance. 
Basically, the task conflict, relationship conflict, and job stress triggered the decline of 
employee performance. Conflicts task, relationship conflicts and job stress were measured at 
the time of followers job satisfaction, which in turn will lead to a decrease in employee 
performance. 

This study is classified as a survey with descriptive analysis method by taking samples 
and questionnaire as the main data. The sample in this study is a Junior Auditor Ernst & 
Young Indonesia, Jakarta. Respondents were selected using snowball sampling 
nonprobability techniques.The sampling and analysis results using Structural Equation 
Modeling (SEM) and the results will be summarized as follows: 1). Task conflict has a 
negative and significant effect on a Junior Auditor Ernst & Young Indonesia, Jakarta. 2). 
Task conflict has a negative and significant effect on a Junior Auditor Ernst & Young 
Indonesia, Jakarta. 3). Task conflict has a negative and significant effect on a Junior Auditor 
Ernst & Young Indonesia, Jakarta. 

 
Keywords : Task Conflict, Relationship Conflict, Work Stress, Employee Performance 
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                   BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1Latar Belakang 

Perkembangan dunia bisnis yang semakin pesat, persaingan yang 

semakin ketat dan teknologi yang semakin maju memberikan tantangan yang 

sangat besar bagi perusahaan. Perusahaan dituntut untuk selalu dapat 

meningkatkan kinerjanya agar dapat mempertahankan kekuatan dalam 

persaingan. Persaingan yang ketat menuntut perusahaan untuk meningkatkan 

kinerjanya serta dapat melakuan efisiensi secara internal. Perusahaan harus 

dapat menjalankan kinerjanya dengan baik serta dapat mengatur manajemen 

sumber daya manusia yang dimiliki agar perusahaan dapat mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Tuntutan akan kinerja karyawan yang tinggi memang 

sudah menjadi bagian dari semua perusahaan. Namun fakta yang ada 

sekarang memperlihatkan bahwa belum semua karyawan memiliki kinerja 

yang tinggi sesuai dengan harapan perusahaan. Berdasarkan indeks daya 

saing global Indonesia duduki peringkat 37 dari 140 negara pada tahun 2015-

2016 peringkat daya saing global ini didasarkan pada 113 indikator yang 

dikelompokkan dalam 12 pilar daya saing. Kedua belas pilar tersebut yaitu 

institusi, infrastruktur, kondisi dan situasi ekonomi makro, kesehatan dan 

pendidikan dasar, pendidikan tingkat atas dan pelatihan, efisiensi pasar, 
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efisiensi tenaga kerja, pengembangan pasar finansial, kesiapan teknologi, 

ukuran pasar, lingkungan bisnis, dan inovasi.  

Gambar 1.1 Indeks Daya Saing Global Indonesia 

 

 

Sumber:http://www.kemenkeu.go.id/ 

 

Jakarta, 02/10/2015 kemenkeu – World Economic Forum telah merilis 

Global Competitiveness Report 2015-2016 pada akhir bulan lalu. Dalam 

laporan tersebut, indeks daya saing Indonesia tahun ini tercatat berada 

diperingkat ke-37 dari 140 negara yang dinilai. Peringkat Indonesia ini 
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berada diatas negara-negara seperti Dana Pihak Ketiga juga diikuti 

Portugal yang berada di peringkat 38, Italia di peringkat 43, Rusia di 

peringkat 45, Afrika Selatan di peringkat 49, India di peringkat 55, dan 

Brazil yang berada di peringkat 75. Dilevel ASEAN sendiri, peringkat 

Indonesia ini masih berada dibawah tiga negara tetangga, yaitu Singapura 

yang berada di peringkat 2, Malaysia di peringkat 18 dan Thailand yang 

berada di peringkat 32. Namun demikian, Indonesia masih mengungguli 

Filipina yang berada di peringkat 47, Vietnam di peringkat 56, Laos di 

peringkat 83, Kamboja di peringkat 97, dan Myamar di peringkat 131. Dari 

laporan-laporan World Economic Forum terdahulu tercatat, indeks daya 

saing global Indonesia sempat berada di peringkat 54 pada tahun 2009, lalu 

naik ke peringkat 44 pada tahun 2010. Peringkat Indonesia kembali turun ke 

peringkat 46 pada tahun 2011 dan peringkat 50 pada tahun 2012, untuk 

selanjutnya kembali naik ke peringkat 38 pada tahun 2013. Tahun lalu, 

indeks daya saing Indonesia kembali naik ke peringkat 34, dan turun ke 

peringkat 37 pada tahun ini. Sebagai informasi, dengan menggabungkan data 

kuantitatif dan survei, penilaian peringkat daya saing global ini didasarkan 

pada 113 indikator yang di kelompokan dalam 12 pilar daya saing. Kedua 

belas pilar tersebut yaitu institusi, infrastruktur, kondisi dan situasi ekonomi 

makro, kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan tingkat atas dan 

pelatihan, efisiensi pasar, efisiensi tenaga kerja, pengembangan pasar 

finansial, kesiapan teknologi, ukuran pasar, perhitungan bisnis, dan inovasi. 

Sumber:http://www.kemenkeu.go.id/ 
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Namun terkadang kinerja karyawan menurun karena adanya konflik 

dan stressor yang menimbulkan stress dan berakibat pada penurunan kinerja 

perusahaan. 

Seperti yang dijelaskan pada ”hukum Yerkes Podson (1904) yang 

menyatakan hubungan antara stres dengan kinerja seperti hubungan U 

terbalik” (Mas‟ud, 2002). Hubungan U terbalik tersebut menunjukan bila 

stres terlalu besar, maka kinerja akan mulai menurun dan begitu pula 

sebaliknya. Karena stres mengganggu pelaksanaan pekerjaan. Karyawan 

kehilangan kemampuan untuk mengendalikannya. Akibatnya ialah kinerja 

menjadi nol, karyawan menjadi putus asa atau menolak bekerja untuk 

menghindari stres.    

Menurut Selye (dalam Adi, 2000), stres dapat bersifat positif maupun 

negatif. Stres yang bersifat positif disebut “eustres” yakni mendorong 

manusia untuk lebih dapat berprestasi, lebih tertantang untuk menyelesaikan 

masalah-masalah yang dihadapinya, meningkatkan kinerja dan lain-lain. 

Sebaliknya, stres yang berlebihan dan bersifat merugikan disebut “distress” 

menimbulkan berbagai macam gejala yang umumnya merugikan kinerja 

karyawan. Gejala-gejala “distress” melibatkan baik kesehatan fisik maupun 

psikis. Beberapa contoh gejala “distress” antara lain adalah gairah kerja 

menurun, sering membolos atau tidak masuk kerja, tekanan darah tinggi, 

gangguan pada alat pencernaan, dan lain sebagainya.  Masalah stres kerja di 

dalam organisasi menjadi gejala yang penting diamati sejak mulai timbulnya 

tuntutan untuk efisien di dalam pekerjaan. Hal yang sama dinyatakan oleh 
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(Rosidah, 2003) dalam temuannya yang menunjukkan ada korelasi negatif 

antara stres kerja dengan kinerja pada karyawan, yang berarti semakin tinggi 

stres kerja maka akan semakin rendah kinerja karyawan. Hal ini didukung 

oleh hasil penelitian (Adi, 2000) yang dipublikasikan dalam jurnalnya yang 

menunjukkan bahwa stres kerja yang sangat tinggi dapat berakibat negatif 

terhadap kinerja. Stres merupakan suatu keadaan dimana seseorang 

mengalami ketegangan karena adanya kondisi-kondisi yang mempengaruhi 

dirinya. Kondisi-kondisi tersebut dapat ditimbulkan dari dalam diri individu 

maupun dari lingkungan di luar diri individu. Di dalam organisasi kerja, 

individu selalu berinteraksi dengan lingkungannya, tetapi interaksi tersebut 

tidak selalu menguntungkan. Interaksi yang pas akan menghasilkan 

performansi tinggi, kepuasan dan tingkat stres yang rendah, sebaliknya 

ketidakharmonisan interaksi menyebabkan performansi kerja yang buruk, 

ketidakpuasan dan tingkat stres yang tinggi (Muchinsky dalam Diahsari, 

2001). Seringkali stres timbul karena adanya perubahan sehingga menganggu 

keseimbangan tubuh manusia atau dapat pula karena adanya tekanan-tekanan 

baik yang bersifat fisik maupun psikologis. Hal ini akan berakibat negatif 

terhadap kinerja karyawan apabila yang terjadi adalah distress (stres kerja 

negatif). 

Pada umumnya, manusia memiliki tingkat kesulitan dan kemampuan 

yang bervariasi. Akan tetapi jika dilihat lebih dalam, stress kerja dan 

kejenuhan tidak disebabkan oleh kesulitan atau tantangan yang dihadapi, 

namun lebih karena kurangnya kemampuan seseorang untuk mengendalikan 
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situasi kerja, yang akhirnya menimbulkan rasa frustasi yang menyebabkan 

kinerja kerja menurun. 

Sementara itu dalam menjalani kehidupan, kita tidak bisa 

menghindar dari konflik atau stres. Konflik dan stres bisa dialami dimana 

saja, salah satunya di dalam lingkungan pekerjaan. Dalam lingkungan kerja, 

stres dan konflik bisa muncul saat tuntutan pekerjaan yang melebihi 

pengetahuan dan kemampuan seseorang dirasakan terlalu menekan, yang 

akhirnya menyebabkan seseorang menjadi terbebani. Akibatnya, 

produktivitas menjadi menurun (Kirkcaldy, dkk., 2000). Menurut (Sheridan 

dan Radmacher, 1992) serta (Gibson, Ivancevich, dan Donnely, 1994), stress 

kerja juga dipengaruhi oleh kondisi organisasi, diantaranya penetapan arah 

dan kebijakan organisasi, perubahan strategi organisasi, keuangan, tuntutan 

pekerjaan, tanggung jawab atas orang lain, perubahan waktu kerja, hubungan 

yang kurang harmonis antar kelompok kerja, dan konflik peran. Hal-hal 

tersebut dapat memberikan pengaruh pada konsenterasi kerja, kinerja, dan 

pencapaian individu pada suatu pekerjaan. (Luthans, 1998). 

Konflik tugas mengacu pada konflik yang timbul atas isu-isu 

substantif (seperti perbedaan pendapat atau ide-ide tentang cara yang benar 

untuk mendekati tugas atau memecahkan masalah) dan konflik hubungan 

mengacu perbedaan pendapat sosio emosional atau antar pribadi yang 

biasanya berhubungan dengan perasaan jengkel dan permusuhan (Jehn, 

1995). 
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Konflik tugas adalah bentuk ketidaksetujuan antara anggota tim, 

yang berhubungan dengan tujuan tim dan aktivitas yang akan dilaksanakan 

terkait dengan perbedaan cara pandang, ide, dan opini yang berhubungan 

dengan tugas pekerjaan. Hal-hal yang terkait dengan konflik hubungan, 

yaitu: (1) Perselisihan ide-ide dalam kelompok kerja (2) Ketidaksetujuan 

tentang pekerjaan yang sedang dilakukan (3) Perbedaan pendapat tentang 

tugas (Jehn, 1995); (4) Perbedaan pendapat tentang isi keputusan untuk 

dijalankan (Jehn, 1997 dalam De Dreu dan Weingart, 2003). 

 

Konflik hubungan merupakan bentuk konflik yang terkait dengan 

informasi yang tidak berhubungan dengan pekerjaan yang menimbulkan 

kecurigaan, ketidak percayaan, dan kebencian antar anggota tim. Hal-hal 

yang terkait dengan konflik hubungan, yaitu: (1) Friksi antar anggota (2) 

Gesekan pribadi antar anggota (3) Ketegangan antar anggota (4) Konflik 

emosional antar anggota (Jehn, 1995); (5) Fitnah antar anggota (6) 

Perselisihan antar anggota (7) Rasa permusuhan antar anggota (8) 

Persekongkolan terselebung (Cox dalam Friedman, et al, 2000). 

Konflik tugas merupakan suatu gejala psikologis yang dialami oleh 

anggota organisasi yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman dalam bekerja 

dan secara potensial menurunkan motivasi kerja sehingga bisa menurunkan 

kinerja secara keseluruhan. Konflik tugas muncul karena adanya 

ketidaksesuaian antara pengharapan yang disampaikan pada individual di 

dalam organisasi dengan orang lain di dalam dan di luar organisasi (Tsai dan 
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Shis, 2005).  Konflik tugas juga berhubungan dengan adanya perbedaan 

kepentingan atau pertentangan akibat adanya tekanan peraturan (Robbins, 

2002). Dalam konflik hubungan juga terjadi ketidaksetujuan antar anggota 

tim yang berdasarkan pada ketidakcocokan antar anggota yang menghasilkan 

kecurigaan, ketidakpercayaan, dan kebencian antar anggota tim (Wibisono, 

2006). Konflik hubungan dinilai negatif dirasakan kinerja secara 

keseluruhan, konflik hubungan meningkat maka kinerja karyawan akan 

menurun dan begitu pula sebaliknya. Menurut (Jehn, 1995), sementara 

masalah hubungan menyebabkan ketidakpuasan yang besar, karena para 

anggota terlibat dalam konflik memilih untuk menghindari bekerja dengan 

orang-orang yang tidak bisa mengontrol emosi yang menyebabkan konflik 

hubungan. Oleh karena itu (De Dreu & Van Vianen, 2001; Jehn, 1995; Pelled 

et al, 1999) menemukan bukti kalau konflik hubungan akan mengganggu 

kinerja seseorang. Sebuah meta-analisis ini ditemukan melakukan TaskType 

dimoderasi hubungan konflik-kinerja, menunjukkan efek yang kuat antara 

konflik hubungan dengan kinerja karyawan (De Dreu & Weingart, 2003), 

konflik hubungan mungkin telah signifikan mengganggu kinerja seseorang. 

Peneliti melakukan penelitian pada karyawan Ernst & Young 

Indonesia karena berkembangnya perusahaan tersebut menyebabkan 

kebutuhan populasi tenaga kerja meningkat. Peningkatan tersebut tidak 

hanya berpengaruh pada jumlah populasi, namun juga pada berbagai aspek 

termasuk ukuran dan kompleksitas. Kompleksitas yang dimaksud ialah 

kompleksitas yang timbul dari sumber daya manusia, seperti kompleksitas 
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dalam jabatan, tugas, kedudukan dan status, hak dan wewenang, dan lain-

lain. Hal-hal tersebut dapat menjadi sumber potensial untuk timbulnya 

konflik dan stres dalam organisasi. Konflik dan stres tersebut menyebabkan 

terjadinya penurunan kinerja yang dapat berakibat pada hasil kerja, karyawan 

dan perusahaan. Obstruksi ini dapat memicu perasaan kontrol berkurang dan 

meningkatkan ketidakpastian, dua kondisi yang telah dianggap prasyarat 

penting dari respon kinerja kerja (Sutton & Kah, 1987; Quick, Quick, Nelson 

& Hurrell, 1997). Auditor menghadapi konflik ketika melaksanakan tugasnya 

sering menerima dua perintah sekaligus. Perintah pertama datangnya dari 

KAP atau kode etik profesi, sementara yang lainnya berasal dari klien. 

Apabila seorang profesional bertindak sesuai dengan kode etik dan KAP 

maka auditor tersebut dapat menjadi auditor yang baik. Sebaliknya jika 

mengikuti prosedur yang ditentukan oleh klien, maka integritas dari auditor 

tersebut perlu dipertanyakan. Itu akan menyebabkan stres kerja. Konflik 

tugas yang terjadi di junior auditor Ernst&Young Indonesia seperti 

perselisihan ide-ide dalam kelompok kerja, ketidaksetujuan tentang 

pekerjaan yang sedang dilakukan, tugas yang di berikan sejak awal tidak 

sesuai dengan kenyataannya pada saat karyawan sudah diterima atau bekerja 

sebagai junior auditor Ernst&Young Indonesia Konflik hubungan yang 

terjadi di junior auditor Ernst&Young Indonesia seperti gesekan pribadi antar 

anggota, konflik emosional antar anggota. Dalam penelitian (Bamber, et al., 

1989) terdapat beberapa faktor yang diindikasikan menimbulkan konflik 

seperti koordinasi aliran kerja, kecukupan wewenang, kecukupan 
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komunikasi, dan kemampuan auditor dalam beradaptasi dengan lingkungan 

kerja. Stres pekerjaan dapat diartikan sebagai tekanan yang dirasakan 

karyawan karena tugas-tugas pekerjaan tidak dapat mereka penuhi. Artinya, 

stres muncul saat karyawan tidak mampu memenuhi apa yang menjadi 

tuntutan-tuntutan pekerjaan.  

 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut tampak bahwa konflik 

 dan stres mempunyai pengaruh terhadap kinerja pada karyawan, yang pada 

akhirnya akan berpengaruh pada hasil kerja karyawan dan perusahaan.  Atas 

dasar tersebut peneliti megangkat judul ’’Pengaruh Konflik Tugas, Konflik 

Hubungan dan Stres Kerja terhadap Kinerja Karyawan (studi pada 

Ernst & Young Indonesia)’’. 

1.2Ruang Lingkup Penelitian 

Metode penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, pengambilan 

data dilakukan melalui kuisioner. Karena itu, penelitian ini memiliki ruang 

lingkup sebagai berikut: 

1. Konflik tugas merupakan suatu gejala psikologis yang dialami oleh 

anggota organisasi yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman dalam 

bekerja dan secara potensial menurunkan motivasi kerja sehingga bisa 

menurunkan kinerja secara keseluruhan. Konflk tugas muncul karena 

adanya ketidaksesuaian antara pengharapan yang disampaikan pada 

individual di dalam organisasi dengan orang lain di dalam dan di luar 
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organisasi (Tsai dan Shis, 2005). (De Dreu & Van Vianen, 2001; Jehn, 

1995; Pelled et al, 1999) menemukan bukti kalau konflik hubungan akan 

mengganggu kinerja seseorang. Sebuah meta-analisis ini ditemukan 

melakukan TaskType dimoderasi hubungan konflik-kinerja, 

menunjukkan efek yang kuat antara konflik hubungan dengan kinerja 

karyawan (De Dreu & Weingart, 2003), konflik hubungan mungkin telah 

signifikan mengganggu kinerja seseorang.  Seperti yang dijelaskan pada 

”hukum Yerkes Podson (1904) yang menyatakan hubungan antara stres 

dengan kinerja seperti hubungan U terbalik” (Mas‟ud, 2002). Hubungan 

U terbalik tersebut menunjukan bila stress terlalu besar, maka kinerja 

akan mulai menurun dan begitu pula sebaliknya. Karena stress 

mengganggu pelaksanaan pekerjaan. Oleh karena itu karyawan Ernst & 

Young dimasukan dalam syarat responden karena mempunyai korelasi 

terhadap hal yang akan diteliti. 

2. Variabel independen dalam penelitian ini adalah task conflict, 

relationship conflict and work stress. Ketiga variabel independen 

tersebut sangat berpengaruh signifikan yang akan berpengaruh pada 

employee performance. Konflik tugas adalah bentuk ketidaksetujuan 

antara anggota tim, yang berhubungan dengan tujuan tim dan aktivitas 

yang akan dilaksanakan terkait dengan perbedaan cara pandang, ide, dan 

opini yang berhubungan dengan tugas pekerjaan. Konflik hubungan 

merupakan bentuk konflik yang terkait dengan informasi yang tidak 

berhubungan dengan pekerjaan yang menimbulkan kecurigaan, ketidak 
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percayaan, dan kebencian antar anggota tim. Stres kerja adalah perasaan 

tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Kinerja 

adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan 

kegiatan atau menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya 

dengan hasil seperti yang diharapkan. 

3. Objek penelitian yang akan dibahas adalah karyawan Ernst & Young 

Indonesia. Peneliti melakukan penelitian pada karyawan Ernst & Young 

atau E&Y Indonesia karena perusahaan jasa profesional tersebut 

merupakan salah satu dari the Big Four auditors yang memiliki banyak 

karyawan. Dengan terus berkembangnya perusahaan tersebut maka Ernst 

& Young telah pula berkembang dalam berbagai aspek termasuk ukuran 

dan kompleksitas. Semakin besar ukuran suatu  organisasi semakin 

cenderung menjadi komplek keadaanya. Seperti kita ketahui bahwa 

sehubungan dengan sumber daya manusia dapat diidentifikasi berbagai 

kompleksitas seperti kompleksitas jabatan, kompleksitas tugas, 

kompleksitas  kedudukan dan status, kompleksitas hak dan wewenang 

dan lain-lain.  Kompleksitas ini dapat merupakan sumber potensial untuk 

timbulnya konflik dalam organisasi, terutama konflik yang berasal dari 

sumber daya manusia, seperti konflik yang terjadi pada karyawan akan 

berakibat terjadinya penurunan kinerja dalam pekerjaan yang dilakukan 

dan bisa juga terjadinya penurunan kinerja karyawan karena adanya stres 

tersebut. 

1.3Masalah Penelitian 
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Berdasarkan latar belakang masalah, ditemukan sejumlah penelitian 

terdahulu yang telah di lakukan oleh (R. A. Friedman, S. T. Tidd, S. C. 

Currall, and J. C. Tsai) dengan judul „‟ The Impact Of Personal Conflict Style 

on Work Conflict and Stress‟‟.  (Carsten K. W. De Dreu , and Laurie R. 

Weingart, 2003) dengan judul “Task versus Relationship Conflict, Team 

Performance and Team Member Satisfaction: A Meta-Analysis‟‟. (Tony L. 

Simons, and Randall S. Peterson, 2000) dengan judul “Task Conflict and 

Relationship Conflict in Top Management Teams: The Pivotal Role of 

Intragroup Trust”. (Susan Mohammed, and Linda C. Angell, 2004) dengan 

judul “Surface and deep-level diversity in work groups: examining the 

moderating effects of team orientation and team process on relationship 

conflict”. (Usman Bashir, and Muhammad Ismail Ramay, 2010) dengan 

judul “Impact of Stress on Employees Job Performance”. (Amelia Rahma 

Iresa, Hamidah Nayati Utami, dan Arik Prasetya, 2010) dengan judul 

“Pengaruh konflik kerja dan stress kerja terhadap komitmen organisasional 

dan kinerja karyawan”. (Reni Hidayati, Yadi Purwanto, dan Susatyo 

Yuwono, 2008) dengan judul “Kecerdasan Emosi, Stres Kerja dan Kinerja 

Karyawan”. (Rahmila Sari, Mahlia Muis, Nurdjannah Hamid, 2015) dengan 

judul “Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, dan Stres Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan”. 

Kedelapan penelitian tersebut membuktikan adanya pengaruh yang 

signifikan antara variabel konflik tugas, konflik hubungan dan stres kerja 

terhadap kinerja karyawan. 
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Kita ketahui bahwa permasalahan sumber daya manusia adalah hal 

yang kompleks, karena berkaitan dengan masalah individu atau perorangan 

yang dimana individu tersebut memiliki perasaan, kebutuhan, dan keinginan 

yang berbeda-beda. Ada yang puas dengan kompensasi dan penghargaan 

yang mereka harapkan ada juga yang belum puas. Selain itu banyak juga 

karyawan yang belum bisa mengekspresikan ide-ide inovatif mereka karena 

beberapa hal tertentu, salah satu yang bisa kita ambil ialah adanya stres yang 

terjadi pada karyawan tersebut sehingga kinerja kerja mereka tidak maksimal 

dan bisa juga disebabkan oleh konflik. Konflik tugas yang timbul atas isu-isu 

substantif (seperti perbedaan pendapat atau ide-ide tentang cara yang benar 

untuk mendekati tugas atau memecahkan masalah) dan konflik hubungan 

mengacu perbedaan pendapat sosioemosional atau antarpribadi yang 

biasanya berhubungan dengan perasaan jengkel dan permusuhan. Hal ini 

yang seharusnya menjadi perhatian bagi sumber daya manusia di sebuah 

organisasi. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan 3 (tiga) masalah penelitian: 

1. Apakah Konflik Tugas berpengaruh negatif terhadap Kinerja Karyawan? 

2. Apakah Konflik Hubungan berpengaruh negatif terhadap Kinerja 

Karyawan? 

3. Apakah Stres Kerja berpengaruh negatif terhadap Kinerja Karyawan? 

1.4Tujuan Penelitian 
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Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh konflik tugas, konflik 

hubungan dan stres kerja terhadap kinerja karyawan. Hal tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh negatif konflik tugas terhadap 

kinerja karyawan.  

2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh negatif konflik hubungan 

terhadap kinerja karyawan. 

3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh negatif stres kerja terhadap 

kinerja karyawan. 

 

 

 

1.5Manfaat Penelitian 

Peneliti menyimpulkan beberapa manfaat dari penelitian ini, antara 

lain sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

disiplin ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia khususnya pada 

pembahasan pengaruh konflik tugas, konflik hubungan dan stres kerja 

terhadap kinerja karyawan. Serta memberikan gagasan dan wawasan baru 
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pada penelitian selanjutnya. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan 

wacana untuk menambah pengetahuan, pengertian, pemahaman, hubungan 

antara konflik tugas, konflik hubungan dan stres kerja terhadap kinerja 

karyawan. 

 

1. Manfaat Praktisi 

Penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi hubungan atau 

pengaruh variabel task conflict, relationship conflict and work stress 

terhadap employee performance agar berkontribusi dalam membantu 

perusahaan objek peneliti untuk meningkatkan kinerja kerja secara 

berkesinambungan dengan pengembangan dan memaksimalkan sumber daya 

manusia  yang dimiliki oleh ERNST & YOUNG INDONESIA. 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1Tinjauan Pustaka 

2.1.1Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia didefinisikan sebagai pendekatan 

strategis dan koheren untuk pengelolaan aset paling berharga diorganisasi, 

orang-orang yang bekerja di sana yang secara individu dan kolektif 

berkontribusi pada pencapaian tujuannya. (Storey, 1989) berpendapat bahwa 
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manajemen sumber daya manusia dapat dianggap sebagai serangkaian 

kebijakan terkait dengan fondasi ideologis dan filosofis. (Storey, 1989) 

menyarankan empat aspek yang merupakan versi bermakna manajemen 

sumber daya manusia:  

1. Konstelasi tertentu keyakinan dan asumsi; 

2. Dorong strategis menginformasikan keputusan tentang manajemen 

orang; 

3. Keterlibatan pusat manajer lini; 

4. Ketergantungan pada satu set 'pengungkit' untuk membentuk hubungan 

kerja. 

Manajemen sumber daya manusia mencakup (a) orang-orang yang 

mengelola kegiatan, kebijakan, dan praktik bahwa perusahaan dapat 

menggunakan untuk bersaing secara efektif sekarang, dan (b) banyak 

kekuatan berubah (misalnya pesaing baru, teknologi baru, restrukturisasi 

bisnis, hukum, dan kepedulian sosial) bahwa organisasi perlu memahami dan 

menanggapi dalam rangka untuk memastikan mereka diposisikan untuk 

bersaing secara efektif dalam jangka panjang. 

Seperti yang telah dikatakan (Poole, 1990), dasar teoritis manajemen 

sumber daya manusia menggabungkan kedua unsur disiplin dan 

interdisipliner multi. Aspek utama dari manajemen sumber daya manusia 

adalah link dengan organisasi. Setelah semua, daya saing perusahaan dan 

negara telah semakin diakui berasal dari kaliber orang-orang mereka. 

Keuntungan yang signifikan dari perusahaan yang memiliki tenaga kerja 
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yang sepenuhnya dikembangkan, sangat termotivasi, dan dihargai untuk 

kreativitas dan inovasi secara luas dipahami . 

2.1.2 Stres Kerja 

  Setiap orang pasti mengalami stres, baik di luar organisasi maupun 

di dalam organisasi apapun. Dengan kata lain, setiap orang tidak dapat 

menghindari stres, untuk itu karyawan maupun pimpinan berkewajiban 

mengelolanya dengan baik. Ketika seorang karyawan maupun manajer 

mampu mengelola stresnya dengan baik, maka konsekuensinya adalah 

fungsional positif, sebaliknya jika mengabaikan stres yang muncul, 

konsekuensinya adalah negatif terhadap individu maupun organisasi. Jadi, 

stres tidak hanya berdampak negatif, tetapi juga berdampak positif pada 

seseorang. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

Hans Selye (Luthan, 2008) mengemukakan bahwa stres bukanlan sekedar 

ketegangan syaraf, stres dapat memiliki konsekuensi yang positif, stres 

bukanlah sesuatu yang harus dihindari, dan tidak adanya stres sama sekali 

adalah kematian. 

Stres akan selalu mengikuti seseorang dalam menjalani aktivitas 

sehari-sehari. Dari prespektif orang biasa, stres merupakan sesuatu yang 

tidak menyenangkan atau dapat mengganggunya. Respon seorang individu 

terhadap stresor tergantung pada kepribadian, sumber-sumber daya yang ada 

untuk membantu mereka mengatasi, dan konteks dimana stres terjadi (Daft, 

2006). Sementara itu, dikemukakan oleh (Ivancevich et al, 2007) bahwa dari 

perspektif orang biasa, stres dapat digambarkan sebagai perasaan tegang, 
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gelisah atau khawatir, semua perasaan merupakan manifestasi dari 

pengalaman stres, suatu terprogram yang kompleks untuk mempersepsikan 

ancaman yang dapat menimbulkan hasil yang postif maupun negatif. Hal 

tersebut berarti bahwa stres dapat berdampak negatif atau positif terhadap 

psikologis dan fisiologis (Robbins. 2008:209). 

(Mangkunegara, 2013) berpendapat bahwa “Stres kerja adalah 

perasaan tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan”. 

Stres kerja ini tampak dari Simptom, antara lain emosi tidak stabil, perasaan 

tidak tenang, suka menyendiri, sulit tidur, merokok yang berlebihan, tidak 

bisa rileks, cemas, tegang, gugup, tekanan darah meningkat, dan mengalami 

gangguan pencernaan. Stres telah dipelajari dari tiga perspektif dari perbedaa 

individu, faktor lingkungan, dan beberapa campuran lainnya (Donald F. 

Parker dan Thomas A. DeCotiis, 1983). 

(Szilagyi, 1990) dalam (Gitosudarmo dan Nyoman, 2000) 

mengemukakan bahwa ada tiga komponen utama dari stres yaitu, Pertama, 

komponen stimulus meliputi kekuatan-kekuatan yang menyebabkan adanya 

ketegangan atau stres. Bagi seorang pengusaha misalnya mengalami frustasi 

karena sulitnya memperoleh pinjaman dari lembaga perbankan secara cepat 

untuk membiayai biaya operasional yang sangat mendesak. Seperti 

dikemukakan di atas bahwa stimulus stres dapat berasal dari lingkungan 

eksternal, organisasi dan individu. Kedua, komponen respon meliputi reaksi 

fisik, psikis atau perilaku terhadap stres. Paling tidak ada dua respon terhadap 

stres yang paling sering diidentifikasi yaitu frustasi dan gelisah. Ketiga, 
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komponen interaksi dari stres yaitu interaksi antara faktor stimulus dengan 

faktor respon dan stres. 

 

 

 

Indikator dalam variable work stress menurut (Donald F. Parker dan 

Thomas A. DeCotiis, 1983), (Mangkunegara, 2013), (Ivancevich et al, 2007), 

dan (Daft, 2006)  adalah sebagai berikut: 

1. Stres dapat digambarkan sebagai perasaan tegang, gelisah atau 

khawatir. 

2. Pekerjaan yang diterima karyawan/pekerja lebih dari yang 

seharusnya. 

3. Perasaan tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi 

pekerjaan. 

4. Stres akan selalu mengikuti seseorang dalam menjalani aktivitas 

sehari-sehari.  

 
2.1.3Konflik 

Menurut (Mangkunegara, 2013) “Konflik adalah suatu pertentangan 

yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, 

seseorang terhadap orang lain, dan seseorang terhadap organisasi dengan 

kenyataan yang didapatkan. 

Menurut (Gitosudarmo dan Nyoman, 2000) terdapat enam jenis 

konflik yaitu konflik dalam diri seseorang, konflik antar individu, konflik 
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antar anggota kelompok, konflik antar kelompok, konflik intraorganisasi, dan 

konflik antar organisasi. Konflik intraorganisasi meliputi empat subjenis, 

yaitu konflik vertikal, horizontal, lini-staff, dan konflik peran. 

a. Konflik vertikal terjadi antara manajer dengan bawahan yang tidak 

sependapat tentang cara terbaik untuk menyelesaikan suatu tugas.  

b. Konflik horizontal terjadi antara karyawan atau departemen yang 

memiliki hirarki yang sama dalam organisasi.  

c. Konflik lini-staff yang sering terjadi karena adanya perbedaan 

persepsi tentang keterlibatan staf (staf ahli) dalam proses pengambilan 

keputusan oleh manajer lini.  

d. Akhirnya konflik peran dapat terjadi karena seseorang memiliki 

lebih dari satu peran yang bertentangan.  

 

Konflik terjadi apabila dalam satu peristiwa terdapat dua atau lebih 

pendapat atau tindakan yang saling bersaing atau tidak selaras (Pickering, 

2001). Menurut (Jehn, 1997), ada tiga jenis konflik yang terjadi dalam 

organisasi yaitu konflik tugas, konflik hubungan, dan konflik proses. Ketiga 

konflik ini sering terjadi dalam suatu organisasi. Konflik tugas berhubungan 

dengan kandungan dan sasaran pekerjaan. Konflik hubungan berfokus pada 

hubungan antar pribadi, dan konflik proses sendiri berhubungan dengan 

proses pelaksanaan tugas dan sumber daya. Pembagian dua jenis konflik 

menurut (Jehn, 1997) menunjukkan bahwa adanya hubungan atau dampak 

antara konflik dengan kinerja karyawan dalam suatu organisasi. 
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2.1.4 Konflik Tugas 

Konflik tugas mengacu pada konflik yang timbul atas isu-isu 

substantif (seperti perbedaan pendapat atau ide-ide tentang cara yang benar 

untuk mendekati tugas atau memecahkan masalah) (Jehn, 1995). 

(Henry and Ongori, 2009 Perselisihan anggota kelompok tentang 

substansi diskusi disebut konflik tugas (task conflict). Konflik tugas juga 

berhubungan dengan adanya perbedaan kepentingan atau pertentangan yang 

ditimbulkan dari adanya tekanan peraturan (Robbins ,2002). 

Konflik tugas merupakan suatu gejala psikologis yang dialami oleh 

anggota organisasi yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dalam 

bekerja dan secara potensial menurunkan motivasi kerja sehingga bisa 

menurunkan kinerja secara keseluruhan. Konflik tugas muncul karena adanya 

ketidaksesuaian antara harapan yang disampaikan oleh karyawan kepada 

anggota organisasi baik di dalam maupun di luar organisasi (Tsai dan Shis, 

2005).   

Konflik tugas adalah bentuk ketidaksetujuan antar anggota tim, yang 

berhubungan dengan tujuan tim dan aktivitas yang akan dilaksanakan terkait 

dengan perbedaan cara pandang, ide, dan opini yang berhubungan dengan 

tugas yang diberikan perusahaan. Hal-hal yang terkait dengan konflik 

hubungan, yaitu: (1) Perselisihan ide-ide dalam kelompok kerja (2) 

Ketidaksetujuan tentang pekerjaan yang sedang dilakukan (3) Perbedaan 
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pendapat tentang tugas (Jehn, 1995); (4) Perbedaan pendapat tentang isi 

keputusan untuk dijalankan (Jehn, 1997 dalam De Dreu dan Weingart, 2003). 

Penelitian (Lu et al., 2011) mengungkapkan karakteristik konflik 

tugas yaitu keputusan tim, argumen, investigasi, dan kinerja. 

2.1.4.1Integrasi 

Pendekatan mengintegrasikan konflik diharapkan dapat mengurangi 

konflik yang terjadi dalam lingkungan pekerjaan. Dari perspektif teoritis, 

pendukung integratif berpendapat bahwa usaha penuh dari kedua belah pihak 

yang akan menghasilkan kinerja yang efisien (optimal) (Fisher & Ury, 1991).  

2.1.4.2 Mendominasi 

Mendominasi terjadi ketika seseorang melakukan sesuatu untuk 

kepentingan diri sendiri. Mereka hanya fokus pada kepentingan mereka, 

sehingga akan bertindak sendiri dan tidak menanyakan pendapat orang lain, 

meupun kepentingan sekitar dalam menyelesaikan konflik yang 

terjadi.(Pruitt et al , 1983;. Ben - Yoav & Pruitt, 1984a, 1984b ). 

 

2.1.4.3Menghindari 

Mereka yang cenderung menghindari penyelesaian konflik dan tidak 

mau menghadapi perselisihan tersebut karena mereka hanya memikirkan 

kepentingan mereka sendiri dan memiliki rasa kepedulian yang rendah 

terhadap kepentingan orang lain membuat mereka kurang mampu memahami 
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dan mengatasi masalah yang membutuhkan kerja sama dengan orang lain 

atau organisasi. (Fisher & Ury, 1991). 

 

Indikator dalam variable Task Conflict menurut (Jehn, 1995),dan 

(Baron, 1990); (Surra & Longstreth, 1990) adalah sebagai berikut: 

1. Adanya perbedaan mengenai ide-ide atau pendapat. 

2. Perbedaan pendapat tentang keputusan strategis perusahaan. 

3. Banyak kepribadian yang berbeda yang membuat karyawan atau pekerja 

tersebut tidak nyaman. 

4. Konflik tugas dapat menyebabkan ketidakpuasan dan kecemasan.     

2.1.5Konflik Hubungan 

Konflik hubungan mengacu pada perbedaan pendapat sosio 

emosional atau antar pribadi yang biasanya berhubungan dengan penolakan 

dan seringkali diakhiri dengan permusuhan (Jehn, 1995). 

(Pruitt & Rubin, 1986) Konflik hubungan yang tidak produktif, sulit 

untuk mengelola, dan kemungkinan untuk meninggalkan orang-orang dengan 

tekanan dan kurang kemampuan untuk mengelola mereka. 

Konflik hubungan membatasi informasi kemampuan kelompok 

pengolahan karena anggota kelompok menghabiskan waktu dan energi 

mereka fokus pada satu sama lain bukan pada masalah kelompok (Jehn & 

Mannix, 1997).  
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Konflik hubungan cenderung dikaitkan dengan berbagai konsekuensi 

negatif, berkurang kepuasan dalam berinteraksi dengan orang lain dan 

komitmen terhadap orang lain (Janssen  Van de Vliert, & Veenstra, 1999; 

Jehn, 1995), keputusan kualitas rendah, konsensus kurang lebih masalah, 

kurang penerimaan keputusan, dan kinerja kelompok menurun secara 

keseluruhan (Jehn, 1997) (Amason 1996 Janssen et al, 1999). Konflik 

hubungan memiliki efek negatif terhadap kinerja karyawan yang akan 

menyebabkan karyawan mengambil keputusan secara tidak benar (Janssen et 

al , 1999;. Simons & Peterson, 2000). 

Henry and Ongori (2009) mengemukakan bahwa konflik 

relationship conflict atau konflik hubungan digunakan untuk menunjukan 

perselisihan paham bahwa sebagian besar orang mengharapkan satu 

persilisihan kepribadian. Persilisihan ini dapat berlangsung dalam bentuk 

pendapat berlawanan yang berhubungan dengan karakteristik personal dari 

satu anggota kelompok atau mengabaikan tujuan organisasi apapun untuk 

menimbulkan rasa tidak suka satu anggota kelompok tertentu.  

Konflik hubungan akan merugikan kesejahteraan individu baik 

dalam jangka pendek dan panjang (De Dreu  Van Dierendonck & De best- 

Waldhober, 2002; Spector & Jex, 1998; Frone, 2000). 

Konflik hubungan merupakan bentuk konflik yang terkait dengan 

informasi yang tidak berhubungan dengan pekerjaan yang menimbulkan 

kecurigaan, ketidak percayaan, dan kebencian antar anggota tim. Hal-hal 
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yang terkait dengan konflik hubungan, yaitu: (1) Friksi antar anggota (2) 

Gesekan pribadi antar anggota (3) Ketegangan antar anggota (4) Konflik 

emosional antar anggota (Jehn, 1995); (5) Fitnah antar anggota (6) 

Perselisihan antar anggota (7) Rasa permusuhan antar anggota (8) 

Persekongkolan terselebung (Cox dalam Friedman, et al, 2000). 

Pengukuran konflik hubungan yang digunakan pada penelitian 

(Moreno et al., 2009) yaitu ketegangan hubungan, kemarahan, dan 

emosional. Penelitian (Lu et al., 2011) mengungkapkan karakteristik konflik 

hubungan yaitu pertengkaran dan hubungan antar karyawan. 

2.1.5.1Mewajibkan 

Mewajibkan adalah perilaku yang mirip dengan "integrasi", salah 

satu taktik pengaruh sosial diidentifikasi oleh (Yukl dan tracey, 1992). Jenis 

perilaku yang tidak produktif akan menimbulkan konflik hubungan antar 

pihak (Yuki & Tracey, 1992; Ferris, Hakim, Rowland, & Fitzgibbons, 1994; 

wayne, Liden, graf & ferris, 1997). 

 

Indikator dalam variable Relationship Conflict menurut (Jehn, 1995), 

(Janssen  Van de Vliert, & Veenstra, 1999) adalah sebagai berikut: 

1. Mengacu pada perbedaan pendapat sosio emosional atau antar pribadi. 

2. Berkurangnya kepuasan dalam berinteraksi dengan orang lain dan 

komitmen terhadap orang lain. 
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3. Karyawan/Pekerja merasa anggota kelompoknya tidak bisa di andalkan. 

4. Terjadinya pertikaian/perselisihan antara anggota kelompok 

karyawan/pekerja. 

2.1.6Kinerja Karyawan 

Kinerja karyawan (employee performance) adalah dimana para 

karyawan mencapai target pekerjaan (Simamora,1995). 

(Mangkunegara, 2000) menyatakan kinerja adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. 

Menurut Byars dan Rue (dalam Prasetyo Utomo, 2006), kinerja 

merupakan derajat penyusunan tugas yang mengatur pekerjaan seseorang. 

Jadi, kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk 

melakukan kegiatan atau menyempurnakannya sesuai dengan tanggung 

jawabnya seperti yang diharapkan. 

 

Indikator dalam variable Employee Performance menurut Byars dan 

Rue (dalam Prasetyo Utomo, 2006), Salanova, Agut, dan (Peiro, 2005), 

(Simamora, 1995), (Mangkunegara, 2000)  adalah sebagai berikut: 

1. Karyawan atau pekerja memahami kebutuhan perusahaan. 

2. Merupakan derajat penyusunan tugas yang mengatur pekerjaan 

seseorang. 
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3. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. 

4. Karyawan mencapai target pekerjaan. 

2.2Rerangka Konseptual 

Rerangka Konseptual dan kerangka berpikir merupakan gambaran 

tentang hubungan antara variabel yang akan diteliti, yang akan disusun dari 

berbagai teori yang telah di deskripsikan (Sugiyono, 2008). 

Menurut (Lhutan dalam Hamzah dan Nina 2012:121) dengan 

pendekatan tingkah laku menyatakan bahwa “Kinerja adalah kuantitas atau 

kualitas seseorang yang dihasilkan atau jasa yang diberikan oleh seseorang 

yang melakukan pekerjaan”. Definisi ini menggambarkan bahwa pada 

kinerja terdapat standar ukuran tertentu untuk mengetahui keberhasilan dan 

prestasi seseorang atau kelompok. Standar ukuran tersebut dapat berbentuk 

jumlah hasil pekerjaan atau kuantitas dan mutu atau kualitas pekerjaannya. 

Artinya, seseorang atau kelompok dapat dikategorikan memiliki kinerja baik, 

kinerjanya sesuai atau lebih tinggi dari standar yang telah ditentukan. 

Sebaliknya, apabila kinerja seseorang atau kelompok dapat dikategorikan 

buruk jika lebih rendah dari standar yang telah ditetapkan. Pengukuran 

kinerja karyawan sangat dibutuhkan perusahaan untuk mengukur tingkat 

prestasi kerja karyawan dalam usaha mencapai kinerja yang maksimal. 

Berdasarkan konsep kinerja karyawan tersebut, peneliti mengajukan 

3 (tiga) hipotesa yang akan diuraikan dalam paragraf-paragraf berikut: 

2.2.1Pengaruh Konflik Tugas terhadap Kinerja Karyawan 
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(Mangkunegara, 2000) menyatakan kinerja adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. 

Sedangkan (Jehn, 1995) berpendapat bahwa konflik tugas mengacu pada 

konflik yang timbul atas isu-isu substantif (seperti perbedaan pendapat atau 

ide-ide tentang cara yang benar untuk mendekati tugas atau memecahkan 

masalah)  

Seperti pernyataan yang telah dikemukan oleh beberapa peneliti 

mengenai hubungan antara konflik tugas dengan kinerja, diantaranya: 

Konflik tugas merupakan suatu gejala psikologis yang dialami oleh 

anggota organisasi yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman dalam bekerja 

dan secara potensial menurunkan motivasi kerja sehingga bisa menurunkan 

kinerja secara keseluruhan. Konflik tugas muncul karena adanya 

ketidaksesuaian antara harapan yang disampaikan oleh karyawan kepada 

anggota organisasi baik di dalam maupun di luar organisasi (Tsai dan Shis, 

2005).  Konflik tugas juga berhubungan dengan adanya perbedaan 

kepentingan atau pertentangan akibat adanya tekanan peraturan (Robbins 

,2002) yang akan menurunkan kinerja karyawan. (De Dreu and Weingart, 

2003) menunjukkan hasil bahwa konflik tugas berkolerasi sedang dan negatif 

dengan kinerja karena korelasi yang rendah mencerminkan tingkat yang 

tinggi dalam kelompok, dan karena itu konflik tugas akan menjadi tidak 

stabil yang akan menyebabkan kinerja karyawan menurun. 
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Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa konflik 

tugas berpengaruh negatif dengan kinerja karyawan. 

 

 

H1 : Terdapat pengaruh negatif antara konflik tugas terhadap kinerja 

karyawan. 

 

2.2.2Pengaruh Konflik Hubungan terhadap Kinerja Karyawan 

(Mangkunegara, 2000) menyatakan kinerja adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. 

Konflik hubungan mengacu pada perbedaan pendapat sosio emosional atau 

antar pribadi yang biasanya berhubungan dengan perasaan negative dan 

dapat menyebabkan permusuhan (Jehn, 1995). 

Konflik hubungan juga terjadi akibat dari perbedaan pendapat antar 

anggota tim yang dapat menimbulkan kecurigaan, rasa tidak percaya, dan 

kebencian antar anggota (Bradford, et al dalam Wibisono, 2006).  

Seperti pernyataan yang telah dikemukan oleh beberapa peneliti 

mengenai hubungan antara konflik hubungan dengan kinerja, diantaranya: 
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Menurut (Jehn, 1995) konflik hubungan mendorong karyawan untuk 

menghindari bekerja dengan orang-orang yang tidak bisa mengontrol emosi 

yang akhirnya secara tidak langsung dapat menurunkan kinerja karyawan.  

Selain itu (De Dreu & Van Vianen, 2001) menemukan bukti bahwa 

konflik hubungan akan berpengaruh negatif terhadap kinerja seseorang 

karena akan mengganggu orientasi individu dalam tim, konteks psikologis, 

proses individu dalam mengambil keputusan, konteks situasional, faktor 

kekuatan internal dan eksternal individu tersebut. 

Tidak hanya itu, (De Deru & Weingart, 2003) juga menyatakan 

bahwa meta-analisis yang ditemukan melalui TaskType menunjukkan bahwa 

terdapat efek negatif yang kuat antara konflik hubungan dengan kinerja 

karyawan. 

(De Dreu and Weingart, 2003) menunjukkan hasil bahwa konflik 

tugas berkolerasi sedang dan negatif dengan kinerja karena konflik hubungan 

membatasi kemampuan didalam kelompok karena anggota kelompok 

menghabiskan waktu dan energi mereka berfokus pada satu sama lain 

daripada masalah kelompok tugas terkait.  

Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa konflik 

hubungan berpengaruh negatif dengan kinerja karyawan. 
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H2 : Terdapat pengaruh negatif antara konflik hubungan terhadap kinerja 

karyawan. 

 

2.2.3Pengaruh Stres Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

(Mangkunegara, 2000) menyatakan kinerja adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. (Mangkunegara, 2013) berpendapat bahwa “Stres kerja adalah 

perasaan tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan”. 

Seperti pernyataan yang telah dikemukan oleh beberapa peneliti 

mengenai hubungan antara konflik hubungan dengan kinerja, diantaranya: 

Seperti yang dijelaskan pada ”hukum Yerkes Podson (1904) yang 

menyatakan hubungan antara stres dengan kinerja seperti hubungan U 

terbalik” (Mas‟ud, 2002:20). Hubungan U terbalik tersebut menunjukan bila 

stress terlalu besar, maka kinerja akan mulai menurun dan begitu pula 

sebaliknya. Karena stress mengganggu pelaksanaan pekerjaan. Hal yang 

sama dinyatakan oleh (Rosidah, 2003) dalam temuannya yang menunjukkan 

ada korelasi negatif antara stres kerja dengan kinerja pada karyawan, yang 

berarti semakin tinggi stres kerja maka akan semakin rendah kinerja 

karyawan. Hal ini didukung oleh hasil penelitian (Adi, 2000) yang 

dipublikasikan dalam jurnalnya yang menunjukkan bahwa stres kerja yang 
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sangat tinggi dapat berakibat negatif terhadap kinerja. Stres merupakan suatu 

keadaan dimana seseorang mengalami ketegangan karena adanya kondisi-

kondisi yang mempengaruhi dirinya. Kondisi-kondisi tersebut dapat 

ditimbulkan dari dalam diri individu maupun dari lingkungan di luar diri 

individu. Di dalam organisasi kerja, individu selalu berinteraksi dengan 

lingkungannya, tetapi interaksi tersebut tidak selalu menguntungkan. 

Interaksi yang sesuai dengan harapan suatu individu akan menghasilkan 

performa dan kepuasan tinggi yang akan mengakibatkan tingkat stres yang 

rendah, sebaliknya ketidakharmonisan interaksi menyebabkan performa kerja 

yang menurun, sehingga meningkatkan ketidakpuasan dan tingkat stres. 

(Muchinsky dalam Diahsari, 2001). Seringkali stres timbul karena adanya 

perubahan sehingga menganggu keseimbangan tubuh manusia atau dapat 

pula karena adanya tekanan-tekanan baik yang bersifat fisik maupun 

psikologis. Hal ini akan berakibat negatif terhadap kinerja karyawan apabila 

yang terjadi adalah distress(stres kerja negatif). 

Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa stres 

kerja berpengaruh negatif dengan kinerja karyawan. 

 

 

H3 : Terdapat pengaruh negatif antara stres kerja terhadap kinerja karyawan. 
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2.3Model Penelitian 

Untuk memperjelas arah penelitian yang bertujuan untuk 

menunjukan bahwa adanya hubungan antara konflik tugas, konflik hubungan 

dan stres kerja mempengaruhi kinerja karyawan maka dalam penelitian ini 

dapat diambil satu jalur pemikiran yang diterjemahkan dalam kerangka 

pemikiran seperti gambar 2.3 

 

Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

  

 

Sumber : (Carsten K. W. De Dreu , and Laurie R. Weingart, 

2003) & (Rahmila Sari, Mahlia Muis, Nurdjannah Hamid, 2015) 
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Keterangan: 

H1 :Terdapat pengaruh negatif antara konflik tugas terhadap kinerja 

karyawan. 

H2 :Terdapat pengaruh negatif antara konflik hubungan terhadap kinerja 

karyawan. 

H3  :Terdapat pengaruh negatif antara stres kerja terhadap kinerja karyawan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 

 deskriptif. Penelitian Deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau 

mendeskripsikan sesuatu, baik karakteristik ataupun fungsi sehingga 

memperoleh hasil yang terstruktur untuk dapat menjawab permasalahan 

penelitian (Malhotra, 2010). Dalam penelitian ini dibahas mengenai 

penelitian yang menghubungkan task conflict, relationship conflict and work 

stress terhadap employee performance. Metode penelitian yang digunakan 

adalah Cross sectional design yang diambil satu kali dalam satu periode 

(Malhotra, 2010). 

3.2Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah karyawan auditor junior Ernst & 

Young Indonesia. Peneliti memilih Ernst & Young Indonesia karena peneliti 

melihat pekerjaan seorang auditor hanya mencari tahu apakah laporan 

keuangan klien yang di audit sudah sesuai dengan standar akuntansi yang 

berlaku, setelah itu memberikan tiga pilihan pendapat yaitu wajar, wajar 

dengan catatan, atau tidak wajar. Deadline yang mendesak pada seorang 

auditor dapat meningkatkan stres&konflik karena adanya desakan deadline 

tersebut, auditor tidak memilki waktu untuk mengetahui hal yang lain.. Maka 
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dari itu tingkat stres&konflik pada pekerjaan seperti itu akan lebih tinggi. 

Audit capacity stress oleh (Hansen et al., 2005) didefinisikan sebagai potensi 

ketegangan pada auditor baru akibat bertambahnya klien baru yang terjadi 

seiring runtuhnya KAP. Potensi dari tingginya audit capacity stress adalah 

penurunan kualitas audit dan kualitas laba. Pada penelitian ini, istilah audit 

capacity stress berarti masa-masa sibuk pada auditor di masa awal tahun 

karena banyaknya penugasan audit yang harus diselesaikan auditor di masa 

tersebut.  

Peneliti melakukan penelitian pada karyawan Ernst & Young atau 

E&Y Indonesia karena perusahaan jasa profesional tersebut merupakan salah 

satu dari the Big Four auditors yang memiliki jumlah karyawan yang 

banyak. Dengan terus berkembangnya perusahaan tersebut maka Ernst & 

Young telah pula berkembang dalam berbagai aspek termasuk ukuran dan 

kompleksitas. Semakin besar organisasi, maka akan semakin kompleks 

keadaanya. Seperti kita ketahui bahwa sehubungan dengan sumber daya 

manusia dapat diidentifikasi berbagai kompleksitas seperti kompleksitas 

jabatan, kompleksitas tugas, kompleksitas  kedudukan dan status, 

kompleksitas hak dan wewenang dan lain-lain.  Kompleksitas ini dapat 

menjadi sumber potensial bagi timbulnya konflik dan stres dalam organisasi, 

terutama konflik yang berasal dari sumber daya manusia, seperti konflik  dan 

stres yang terjadi pada karyawan akan berakibat terjadinya penurunan kinerja 

karyawan. Bila stres menjadi terlalu besar, kinerja akan mulai menurun 

karena stres mengganggu proses kerja. Karyawan kehilangan kemampuan 
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untuk mengendalikannya. Akibat yang paling ekstrem adalah kinerja menjadi 

nol, karyawan menjadi tidak kuat lagi bekerja, putus asa, keluar atau 

menolak bekerja untuk menghindari stres. Konflik datang berirngan dengan 

perasaan yang terhambat dalam tindakan seseorang diarahkan pada tujuan. 

Obstruksi ini dapat memicu perasaan kontrol berkurang dan meningkatkan 

ketidakpastian, dua kondisi yang telah dianggap prasyarat penting dari 

respon kinerja karyawan (Sutton & Kahn, 1987; Quick, Quick, Nelson & 

Hurrell, 1997). Auditor menghadapi konflik ketika melaksanakan tugasnya 

sering menerima dua perintah sekaligus. Perintah pertama datangnya dari 

KAP atau kode etik profesi, sementara yang lainnya berasal dari klien. 

Apabila seorang profesional bertindak sesuai dengan kode etik dan KAP 

maka auditor tersebut dapat menjadi auditor yang baik. Sebaliknya jika 

mengikuti prosedur yang ditentukan oleh klien, maka integritas dari auditor 

tersebut perlu dipertanyakan. Dalam penelitian (Bamber, et al, 1989) terdapat 

beberapa faktor yang diindikasikan menimbulkan konflik seperti koordinasi 

aliran kerja, kecukupan wewenang, kecukupan komunikasi, dan kemampuan 

auditor dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja. Stres pekerjaan dapat 

diartikan sebagai tekanan yang dirasakan karyawan karena tugas-tugas 

pekerjaan tidak dapat mereka penuhi. Artinya, stres muncul saat karyawan 

tidak mampu memenuhi apa yang menjadi tuntutan-tuntutan pekerjaan. 

3.3Teknik Pengambilan Sampel 

a. Data Primer 
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Data Primer dihasilkan secara langsung oleh peneliti untuk tujuan 

tertentu dalam menjawab permasalahan penelitian. Data Primer merupakan 

penelitian yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan 

metode kuisioner dalam pengumpulan data, baik secara online melalui media 

google drive atau langsung memberikan kapada orang (Malhotra, 2010). 

Dalam teknik penghimpunan data, sebagai penelitian kuantitatif peneliti 

menggunakan observation method untuk mendapatkan data primer. 

Umumnya observation method berupa lembar pengisian, seperti 

questionnaire sehingga diperoleh data kuantitatif (berupa angka) kemudian 

angka itu akan diolah oleh peneliti. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari jurnal yang digunakan disesuaikan 

dengan pembahasan task conflict, relationship conflict and work stress 

terhadap employee performance. Beberapa teori yang digunakan diperoleh 

melalui buku-buku sumber daya manusia dan stress kerja, selain itu peneliti 

juga menggunakan artikel sebagai bahan untuk mengangkat permasalahan 

yang sedang terjadi. Data yang dikumpulkan oleh pihak lain dari berbagai 

sumber, seperti buku, media internet, jurnal-jurnal penelitian yang 

berhubungan dengan topik penelitian ini (Malhotra, 2010). 

3.4Populasi dan sampel 

Populasi adalah keseluruhan subjek dari suatu penelitian (Arikunto 

& Suharsimi, 2010).Populasi di dalam penelitian ini adalah orang yang 
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bekerja di Ernst & Young Indonesia. Sampling adalah pengambilan suatu 

bagian dari populasi sebagai representasi (Malhotra, 2010).Teknik Sampling 

yang digunakan peneliti adalah convenience random sampling. Untuk 

mendapatkan sampel yang dapat menggambarkan suatu populasi, maka 

dalam penentuan sampelpenelitian ini digunakan rumus Slovin (Umar, 

2004). 

Jumlah Sampel =         

n: jumlah sampel 

N: jumlah populasi 

e: batas toleransi kesalahan (error tolerance) 

Jumlah sampel =     150/(1 + 150 (0.05)2)=  109 sampel 

Questionnaire akan di sebar di kantor pusat Ernst and Young 

Indonesia yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53, Gedung 

Indonesia Stock Exchange, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 

Indonesia. Peneliti membagikan 109 salinan kuisioner ke kantor Ernst and 

Young Indonesia yang berisikan 5 (lima) pertanyaan konflik tugas, 5 (lima) 

pertanyaan konflik hubungan, 5 (lima) pertanyaan kinerja karyawan dan 5 

(lima) pertanyaan stress kerja dengan total 20 pertanyaan. 

3.5Operasionalisasi Variabel 
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Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi in-role 

performance dan innovative performance karyawan Ernst and Young 

Indonesia dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner diukur dengan skala 

Likert 7 poin mulai 1 sampai 7 sesuai dengan tingkat kesetujuan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

 

Variabel 

 

Definisi 

 

Measurement 

 

Skala 
likert 

 

Task 
Conflict 
(TC) 

 

Konflik tugas mengacu pada konflik 
yang timbul atas isu-isu substantif 
(seperti perbedaan pendapat atau ide-
ide tentang cara yang benar untuk 
mendekati tugas atau memecahkan 
masalah). 

 

(TC 1) Terdapat konflik 
dengan anggota kelompok 
mengenai pekerjaan yang 
dilakukan. 

(TC 2) Banyak kepribadian 
yang berbeda dalam 
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(Jehn, 1995) 

 

kelompok. 

(TC 3) Terdapat perbedaan 
pendapat yang signifikan 
diantara anggota kelompok. 

(TC 4) Perbedaan pendapat 
mengenai ide-ide seringkali 
muncul dalam kelompok. 

(TC 5) Anggota kelompok 
 seringkali tidak setuju 
dengan keputusan strategis 
perusahaan. 

(R.A. Friedman,S. T. 
Tidd,S. C. Currall, and J. 
C. Tsai, 2000 & Tony L. 
Simons and Randall S. 
Peterson, 2000) 

 

 

Interval 

1-7 

 
 
 
 

 

 

 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (lanjutan) 

 

Variabel 

 

Definisi 

 

Measurement 

 

Skala 
likert 

Pengaruh Konflik..., Natasha Firidwiputri Witjaksono, Ma.-IBS, 2016



 

104 
Indonesia Banking School 

 

 

Relationship 
Conflict (RC) 

 

Konflik hubungan mengacu pada 
perbedaan pendapat sosio 
emosional atau antar pribadi yang 
biasanya berhubungan dengan 
perasaan jengkel dan 
permusuhan.  

(Jehn, 1995) 

 

(RC 1) Karyawan merasa 
tidak bisa memberikan 
kepercayaan kepada anggota 
kelompok. 

(RC 2) Karyawan seringkali 
tidak setuju dengan ide yang 
muncul dalam kelompok. 

(RC 3) Karyawan merasa 
tidak ada koordinasi kerja 
yang baik antara anggota 
kelompok. 

(RC 4) Seringkali terjadi 
pertikaian antara anggota 
kelompok. 

(RC 5) Anggota kelompok 
tidak bisa diandalkan. 

(R.A. Friedman,S. T. 
Tidd,S. C. Currall, and J. 
C. Tsai, 2000 & Tony L. 
Simons and Randall S. 
Peterson, 2000) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Interval 

1-7 

 
 
 
 

 

 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (lanjutan) 

    

Skala 
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Variabel Definisi Measurement likert 

 

Work 
Stress 
(WS) 

 

 

Stres kerja adalah perasaan 
tertekan yang dialami 
karyawan dalam menghadapi 
pekerjaan. 

 

Mangkunegara (2013:157) 

 

(WS 1) Karyawan cepat gugup atau 
gelisah karena pekerjaan yang 
dihadapi. 

(WS 2) Karyawan menjadi sangat 
lelah dalam waktu singkat. 

(WS 3) Pekerjaan yang diterima 
lebih dari yang seharusnya. 

(WS 4) Karyawan menghabiskan 
begitu banyak waktu di tempat kerja, 
sehingga karyawan tidak mempunyai 
waktu luang untuk kegiatan lain. 

(WS 5) Dalam bekerja, karyawan 
selalu dikejar waktu untuk 
menyelesaikan pekerjaan dengan 
baik. 

(Donald F. Parker and Thomas A. 
DeCotiis, 1983) 
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Variabel 

 

Definisi 

 

Measurement 

 

Skala 
likert 

 

Employee 
Performance 
(EP) 

 

Kinerja adalah hasil kerja secara 
kualitas dan kuantitas yang dicapai 
oleh seorang pegawai dalam 
melaksanakan tugasnya sesuai dengan 
tanggung jawab yang diberikan 
kepadanya. 

 

(Mangkunegara 2000:67) 

 

 

(EP 1) Karyawan 
memahami kebutuhan 
perusahaan. 

(EP 2) Kemampuan 
yang karyawan miliki 
sesuai dengan pekerjaan 
yang karyawan 
kerjakan.  

(EP 3) Karyawan dapat 
mendengarkan 
permintaan dan 
masukan perusahaan 
dengan baik. 

 

(EP 4) Karyawan selalu 
memberikan kinerja 
terbaik kepada 
perusahaan. 

 

(EP 5) Karyawan 
mengerjakan suatu 
pekerjaan dengan penuh 
perhitungan.  

 

(Salanova, Agut, AND 
Peiro, 2005) 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Interval 
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3.6Metode Analisis Data 

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan metode Structural 

Equation Model (SEM). SEM digunakan untuk analisis teknis, dan dibagi ke 

dalam model pengukuran dan model struktural untuk tujuan deskriptif. 

Proses SEM tidak dapat dilakukan secara manual, sehingga peneliti 

menggunakan alat bantu berupa software Amos 21 

SEM atau structural equation modeling merupakan komunikasi 

dalam penyampaian tentang ide yang dapat berjalan secara efektif, maka 

dengan diagram lintasan atau path diagram sebagai sarana 

komunikasi.Diagram lintasan dapat mengambarkan atau menspesifikasikan 

model SEM dengan lebih jelas dan lebih mudah, terutama jika dibandingkan 

dengan menggunakan model matematik SEM. Diagram lintasan juga dapat 

membantu mempermudah konversi model ke dalam perintah atau sintak dari 

SEM software (Wijanto, 2008). 

SEM dimulai dengan menspesifikasikan model penelitian yang akan 

diestimasi. Hoyle (1998) dalam (Wijanto, 2008) mengatakan bahwa analisis 
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tidak akan dimulai sampai peneliti menspesifikasikan sebuah sebuah model 

yang menunjukkan hubungan di antara vaiabel-variabel yang akan dianalisis. 

Langkah-langkah ini akan memberikan model yang diinginkan oleh peneliti:  

 

1. Spesifikasi model pengukuran  

2. Definisikan variabel laten yang ada di dalam penelitian  

3. Definisikan variabel teramatika  

4. Definisikan hubungan antara setiap variabel laten dengan variablel 

teramat yang terkait  

a) Spesifikasi model structural 

Definisikan hubungan kausal di antara variabel laten tersebut. 

b) Gambar path diagram dari model hybrid yang merupakan kombinasi 

model pengukuran dan structural (Wijanto, 2008). 
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Gambar 3.1 Struktural Model 
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Sumber: AMOS 21 

Sebelum melakukan peneliti sebelumnya melakukan estimasi untuk 

mencari solusi dari persamaan simultan yang mewakili model yang 

dispesifikasikan, terlebih dahulu peneliti harus mengidentifikasi persamaan 
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simultan tersebut. Ada 3 kategori identifikasi dalam persamaan simultan 

yaitu: 

a) Under-identified  

Model dengan jumlah parameter yang diestimasi lebih besar dari 

jumlah data yang diketahui (variance dan covariance dari variabel teramati). 

Keadaan under-identified diterangkan persamaan dengan 2 variabel X dan Y 

(X+Y=10). Karakteristik dari persamaan ini adalah data yang dimiliki hanya 

1 buah data, sedangkan nilai variabel yang dicari ada 2 buah. Nilai X bisa 

diambil berapa saja, sedangkan Y adalah dengan 10-X. Contoh tersebut 

menjelaskan persamaan X+Y=10, hal tersebut akan mewakili 1 buah data 

yang diketahui dan 2 buah parameter yang akan diestimasi adalah X dan Y, 

maka banyaknya degree of freedom = 1-2 =-1. Kesimpulannya bahwa under-

identified model dapa SEM memiliki degree of freedom = jumlah data yang 

diketahui – jumlah parameter yang diestimasi < 0.  

b) Just identified  

Model dengan jumlah parameter yang diestimasi sama dengan data 

yang diketahui.Persamaan just identified bisa menggunakan pendekatan 2 

persamaan dengan 2 variabel (X+Y=10 dan X+2Y=16). Persamaan ini 

mengambarkan adanya 2 buah data yang digunakan untuk mengestimasi 2 

nilai variabel dan nilai ini yang akan menghasilkan X=4 dan Y=6. Persamaan 

ini memiliki contoh, 2 persamaan X+Y=10 dan X+2Y=16 yang merupakan 2 
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buah data yang diketahui dan 2 parameter. Maka banyak nya degree of 

freedom =2-2=0.  

c) Over identified  

Model dengan jumlah parameter yang diestimasi lebih kecil dari 

jumlah data yang diketahui. Model ini mempunyai 3 persamaan dengan 2 

bilangan yang tidak diketahui, sehingga akan menghasilkan solusi yang tepat, 

melainkan solusi hasil yang akan mendekati. Sebagai contoh (X+Y=10, 

X+2Y=16 dan 3X+2Y=22).Seperti contoh diatas maka over-identified 

memliki degree of freedom sebesar +1, dengan hasil =3-2.(Wijanto, 2008) 

Dari penjelasan di atas, peneliti dapat menghitung banyaknya degree 

of freedom dari susunan persamaan tersebut.Degree of freedom adalah suatu 

persamaan sama dengan jumlah data yang diketahui dikurangi dengan jumlah 

nilai yang diestimasikan.  

Setelah melakukan tahap-tahap tersebut, maka tahap berikutnya 

adalah melakukan estimasi untuk memperoleh nilai dari parameter-parameter 

yang ada di dalam model. Dalam estimasi ini peneliti akan mengetahui nilai 

parameter-parameter, sehingga matrik kovarian yang diturunkan dari model 

sedekat mungkin atau sama dengan matrik kovarian populasi dari variabel-

variabel teramati. Maximum likelihood (MLE) merupakan estimator yang 

paling banyak digunakan. MLE memiliki fungsi F(S,Σ(θ)) sebagai berikut: 

𝐹𝑀𝐿(θ)=log 𝛴(𝜃) +tr(S𝛴−1(θ))–log 𝑆 -(p+q). Dimana diasumsikan (𝜃)dan S 

mempunyai wishart distribution (Bollen 1989) dalam (Wijanto, 2008). 
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Sedangkan p+q adalah banyaknya variabel teramatik (X dan Y) dalam 

model. Berikutnya ada weighted least square (WLS) estimator, yang 

memiliki fungsi (θ)=(s–σ)‟𝑊−1(s–σ). Dimana s‟=(𝑆11,𝑆21,𝑆22,…,𝑆𝑘𝑘) 

adalah suatu vektor dari elemen-elemen pada separuh bagian bawah, 

termasuk diagonal matrik kovarian S yang berdimensi k x k yang digunakan 

untuk mencocokan model dengan data. Sedangkan σ‟=(𝜎11,𝜎21,𝜎22,…,𝜎𝑘𝑘) 

adalah suatu vektor dari element-element yang berkaitan dengan Σ(θ) yang 

dihasilkan kembali dari parameter model θ. 𝑊−1 adalah suatu matrik definit 

positif 𝑊−1 yang berdimensi uxu, di mana u=k(k +1)/2.  

Tahap akhirnya adalah dengan melakukan tingkat kecocokan antara 

data dengan model, validitas dan reliabilitas model pengukuran, dan 

signifikasi koefisien-koefisien dari model struktural.Menurut Hair et.al 

(1999) dalam (Wijanto, 2008) dalam mengevaluasi tingkat kecocokan data 

dengan model, dilakukan melalui tahap-tahap berikut. 

a) Kecocokan keseluruhan model (overall model fit)  

Tahap ini menguji derajat kecocokan atau goodness of fit (GOF) 

antara data dengan model. Menilai GOF suatu SEM secara menyeluruh tidak 

dapat dilakukan secara langsung seperti pada teknik multivariate yang lain. 

SEM tidak mempunyai satu uji statistik terbaik yang dapat menjelaskan 

kekuatan dari prediksi model, tetapi SEM memiliki goodness of fit indices 

(GOFI) yang dapat digunakan bersama-sama atau dengan 

kombinasi.Petunjuk terbaik dalam menilai kecocokan model adalah dengan 
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pendekatan teori substantif yang kuat.Menilai GOF suatu SEM secara 

menyeluruh tidak dapat dilakukan secara langsung seperti pada teknik 

multivariant yang lain. 

 

1. Ukuran Kecocokan Absolut 

Ukuran kecocokan absolut menentukan derajat prediksi model 

keseluruhan terhadap matriks korelasi dan kovarian.Dari berbagai ukuran 

kecocokan absolut, ukuran-ukuran yang biasanya digunakan untuk 

mengevaluasi SEM adalah sebagai berikut. 

a. Chi-square (X2) 

Chi-square digunakan untuk menguji seberapa dekat kecocokan 

antara matrik kovarian sampel S dengan matrik kovarian model ∑(ө).Uji 

statistik χ2adalah: 

 

Yang merupakan sebuah distribusi Chi-squaredengan degree of 

freedom (df) sebesar c-p. Peneliti berusaha memperolehnilai X2 yang rendah 

yang menghasilkan significance level lebih besar atau sama dengan 0,05 (p ≥ 

0,05). Hal ini menandakan bahwa hipotesis nol diterima dan matriks input 

yang diprediksi dengan yang sebenarnya tidak berbeda secara statistik.  

b. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
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Indeks merupakan salah satu indeks informatif dalam SEM.Rumus 

perhitungan RMSEA adalah sebagai berikut. 

 

dimana,  

 Nilai RMSEA ≤ 0,05 menandakan close fit, sedangkan 0,05 < 

RMSEA ≤ 0,08 menunjukan good fit. 

c. CMIN/DF 

CMIN/DF adalah nilai CMIN dibagi dengan DF.Rumus perhitungan 

CMIN/DF adalah sebagai berikut. 

 

dimana, nilai CMIN/DF ≤ 3 menandakan good fit. 

b)Kecocokan model pengukuran (measurement model fit)  

Evaluasi ini akan dilakukan terhadap setiap konstruk atau model 

pengukuran (hubungan antara sebuah variabel laten dengan beberapa 

variabel teramati/indikator) secara terpisah melalui: 

1. Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran 
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Uji validitas digunakan untuk mengetahui dan mengukur seberapa 

baik instrumen yang akan diukur (Hair et al,2010). Suatu kuesioner 

dinyatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan 

sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Pengukuran validitas dilakukan 

dengan melakukan analisis faktor pada hasil pre-test sejumlah 30 responden 

untuk melihat nilai kaiser meyer-olkin measure of sampling adequacy, 

bartlett‟s test of sphericity, anti-image matrices, total variance explained, 

dan factor loading of component matrix (Hair et al, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.2Uji Validitas 

 

No. 

 

Ukuran Validitas 

 

Nilai Disyaratkan 
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1. 

 

Kaiser meyer-olkin measure of sampling 

adequacy adalah statistik yang mengindikasikan 

proporsi variasi dalam variabel yang merupakan 

variasi umum (common variance), yakni 

variansi dalam penelitian. 

Nilai KMO MSA >0,5 

menunjukkan bahwa faktor 

analisis dapat digunakan 

2. 

Bartlett‟s test of sphericitymengindikasikan 

bahwa matriks korelasi adalah matriks 

indentitas yang mengindikasikan bahwa 

variabel-variabel dalam faktor bersifat related 

atau unrelated 

Nilai signifikansi adalah hasil 

uji, jika nilai hasil uji <0,05 

menunjukkan hubungan yang 

signifikan antara variabel dan 

merupakan nilai yang 

diharapkan 

3. 

Anti image matrices, setiap nilai pada kolom 

diagonal anti-image correlation matrix 

menunjukkan measure of sampling adequacy 

dari masing-masing indicator. 

Nilai diagonal anti-image 

correlation matrix >0,5 

menunjukkan variabel cocok 

atau sesuai dengan struktur 

variabel lainnya di dalam 

faktor tersebut 

4. 

Total variance explained, nilai pada kolom 

“cummulative %” menunjukkan persentase 

variansi yang disebabkan oleh keseluruhan 

Nilai “cummulative %” harus 

> 60% 
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factor. 

5. 
Component matrix, nilai factor loading dari 

variabel-variabel komponen faktor 
Nilai factor loading ≥0,5 

 Sumber: (Hair et al, 2010) 

2. Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari model  

pengukuran Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas 

tinggi menunjukan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi 

tinggi dalam mengukur konstruk latennya (Hair et al, 2010). Menurut 

(Malhotra, 2010) dengan melihat batas nilai cronbach‟s alpha ≥0,60 maka 

indikator pernyataan dalam kuesioner dinyatakan reliable, konsisten, dan 

relevan terhadap variabel. Meskipun begitu, untuk mengukur reliabilitas 

dalam SEM akan digunakan composite reliability measure (ukuran 

reliabilitas komposit) dan variance extracted measure (ukuran ekstrak 

varian) (Hair et al, 2010). 

 

a. Reliabilitas komposit suatu konstruk dihitung dengan rumus seperti 

berikut. 
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dimana standardized loading(std.loading) dapat diperoleh secara 

langsung dari hasil perhitungan AMOS, dan ej adalah measurement error 

untuk setiap indikator atau variabel teramati (Hair et al, 2010). 

b. Ekstrak varian mencerminkan jumlah varian keseluruhan dalam indikator-

indikator atau variabel teramati yang dijelaskan oleh variabel laten. Ukuran 

ekstrak varian dapat dihitung sebagai berikut (Fornel & Laker, 1981 dalam 

Wijanto, 2008): 

 

                   atau (Hair et al, 2010): 

 

dimana N adalah banyaknya indikator atau variabel teramati dari model 

pengukuran. 

(Hair et al, 2010) menyatakan bahwa sebuah konstruk 

mempunyai reliabilitas yang baik, jika nilai konstruk reliabilitasnya 

(construct reliability)≥0,70, dan nilai ekstrak variannya (variance 

extracted)≥ 0,50. 

 

c. Kecocokan model struktural (structural model fit)  
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Ukuran ini membandingkan model yang diusulkan dengan 

model dasar yang disebut juga dengan null model atau independence model. 

Model dasar null adalah model dimana semua variabel di dalam model bebas 

satu sama lainnya (Byrne 1998) dalam (Wijanto, 2008). Tetapi null ini 

merupakan model yang tingkat kecocokan nya paling buru (worst fit), jika 

salah satu ujung dari kontinum tingkat kecocokan, SEM mempunyai 

independence/null model. Maka di ujung kontinum lainnya peneliti 

mempunyai saturated model. Saturated model adalah model dengan 

banyaknya data yang diketahui, dengan kata lain degree of freedom nya sama 

dengan nol, dan memiliki tingkat kecocokan model data yang terbaik. 

Ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi SEM ialah dengan 

menggunakan Comparative fit index (CFI) memiliki cara dengan CFI=1-

𝑙1𝑙2. Nilai CFI berkisar dari 0 sampai 1, nilai CFI≥0,90 menunjukan good fit, 

sedangkan 0,80≤CFI<0,90 sering disebut dengan marginal fit. Dan normed 

chi-square, yang merupakan rasio 39 sederhana dengan perbandingan 3:1 

dengan degree of freedom atau kurang dapat menunjukan better-fitting 

models. Hal tersebut tidak berlaku apabila jumlah sampel yang terlalu besar 

seperti 750 sampel. 

Dalam penelitian ini dipilih tiga parameter goodness of fit yang 

digunakan antara lain adalah normed chi-square, RMSEA, dan CFI. Dalam 

membantu mendapatkan hasil yang diinginkan oleh peneliti. 
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BAB IV 

 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat Ernst & Young Indonesia 

Merupakan firma jasa profesional multinasional yang berpusat di 

London, Inggris, Britania Raya. Berbagai jenis jasa yang ditawarkan oleh EY 

di Indonesia, diantara nya :  

1) Advisory 

Ada beragam jenis jasa yang ditawarkan oleh EY di divisi advisory, 

diantaranya IT Advisor, Advisor Financial Service dan Performance 

Improvement. Jasa advisor ini lebih berfokus ke arah jasa konsultasi terhadap 

klien, dimana klien meminta pendapat kepada mereka tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan perusahaan. Bisa bertanya di sisi legal perusahaan, 

peraturan pemerintah / daerah, operasional, dll.  

2) Assurance 

Jenis jasa yang ditawarkan oleh EY di divisi ini, diantaranya, 

1) Accounting Compliance Report  
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Berfokus pada ke-taatan pelaporan keuangan dibidang akuntansi. 

misalnya cara melakukan cost accounting, plantation accounting (Untuk 

perusahaan sawit), Oil accounting. 

2) Audit 

Berfokus pada  pemeriksaan laporan keuangan kepada perusahaan. 

3) Fraud Investigation 

Berfokus pada pemeriksaan terhadap perusahaan, apakah manajemen 

melakukan kecurangan (Fraud) terhadap perusahaan. 

4) Climate Change and Sustainability 

Kemungkinan merupakan jasa yang berhubunganya dengan 

kejadian-kejadian ekonomi di suatu negara (Politik) atau regulasi tentang 

global warning. 

5) Tax 

Merupakan jenis jasa yang berhubungan dengan pajak perusahaan. 

Jenis yang ditawarkan oleh EY cukup beragam, ada yang berhubungan 

dengan issue yang berat seperti Transfer Pricing, Cross Border Tax, ada juga 

jasa yang ditawarkan masih sebatas normal seperti jasa VAT, GTS dan 

Personal tax. 

6) Transaction 

      Jenis jasa yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan transaksi 

yang dilakukan oleh perusahaan. Jasa yang ditawarkan bisa mencakup 

konsultasi transaksi dalam proses akuisisi perusahaan, konsultasi transaksi 

yang berhubungan dengan pajak, operasional transaksi perusahaan, dll. 
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Beberapa perusahaan yang diaudit oleh EY di Indonesia : 

1) Bank Bukopin 

2) Indofood Sukses Makmur 

3) PT Kalbe Farma 

4) Telkom Indonesia, dll. 

4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-Test) 

4.2.1 Hasil Uji Validitas (Pre-Test) 

Pengukuran validitas dilakukan pada 30 responden dengan 

melakukan analisis faktor pada hasil pre-test untuk melihat nilai kaiser 

meyer-olkin measure of sampling adequacy, bartlett‟s test of sphericity, anti-

image matrices, total variance explained, dan factor loading of component 

matrix. 
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Tabel 4.1Hasil Uji Validitas Data Pre-Test 

 

Variabel Indikat
or 

KMO 

> 0,5 

Sig 

< 0,05 

MSA 

> 0,5 

Cummulative 

(%) 

> 60% 

Factor 
Loading 

≥ 0,50 

Kriteria 

Task 

Conflict 

TC1 

0,867 0,000 

0,844 

89,437% 

0,963 Valid 

TC2 0,845 0,943 Valid 

TC3 0,822 0,961 Valid 

TC4 0,923 0,934 Valid 

TC5 0,917 0,927 Valid 

Relationship 
Conflict 

RC1 

0,868 0,000 

0,835 

76,979% 

0,903 Valid 

RC2 0,917 0,869 Valid 

RC3 0,819 0,918 Valid 

RC4 0,903 0,854 Valid 

RC5 0,891 0,840 Valid 

Work Stress 

WS1 

0,898 0,000 

0,920 

78,728% 

0,874 Valid 

WS2 0,918 0,894 Valid 

WS3 0,841 0,940 Valid 

WS4 0,897 0,897 Valid 

WS5 0,936 0,828 Valid 

Employee 
Performance 

EP1 

0,782 0,000 

0,792 

80,048% 

0,923 Valid 

EP2 0,713 0,902 Valid 

EP3 0,754 0,879 Valid 
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EP4 0,760 0,906 Valid 

EP5 0,941 0,861 Valid 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.1, menunjukkan semua indikator 

pernyataan dalam instrumen penelitian dapat memenuhi nilai yang telah 

disyaratkan atau dapat disimpulkan bahwa semua indikator pernyataan dalam 

pre-test adalah valid. Oleh karena itu, tidak perlu ada item indikator yang 

harus disingkirkan atau dibuang, semua item indikator dalam penelitian ini 

dapat digunakan untuk tahap penelitian selanjutnya. 

 

4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas (Pre-Test) 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi dan reliabilitas 

indikator pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner terhadap variabelnya. 

Menurut Malhotra (2010) dengan melihat batas nilai cronbach‟s alpha ≥ 0,60 

maka indikator pernyataan dalam kuesioner dinyatakan reliable, konsisten, 

dan relevan terhadap variabel. Berikut ini adalah hasil analisis reliabilitas 

indikator penelitian. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas Data Pre-Test 

Variabel Cronbach’s Alpha Kriteria 

Task Conflict 0,970 Reliabel 

Relationship Conflict 0,922 Reliabel 

Work Stress 0,931 Reliabel 
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Employee Performance 0,937 Reliabel 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh penguji dengan SPSS 21 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa semua 

variabel penelitian, yaitu Task Conflict, Relationship Conflict, Work Stres 

dan Employee Performance  memiliki cronbach‟s alpha ≥ 0,60. Hasil 

tersebut menyatakan jika item indikator pernyataan dalam kuesioner 

ditanyakan ke responden yang sama dan berbeda, hasilnya akan cenderung 

tetap dan konsisten. 

4.3 Profil Responden 

Profil responden dilakukan untuk menjelaskan dan menggambarkan 

demografi dan karakteristik responden secara keseluruhan berdasarkan jenis 

kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan divisi pekerjaan. 

4.3.1 Jenis Kelamin 

 

  

W 

P 
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Gambar 4 1. Jenis kelamin responden 

Sumber: Hasil pengolahan data  

Gambar 4.1 menggambarkan bahwa dari 109 responden, terdiri dari 

responden yang berjenis kelamin pria berjumlah 75 orang (68,8%) dan 

responden yang berjenis kelamin wanita berjumlah 34 orang (31,2%). Hal ini 

menunjukkan bahwa jumlah responden pria lebih besar daripada jumlah 

responden wanita. 

 

 

4.3.2 Usia 

 

Gambar 4 2 Usia Responden 

    Sumber: Hasil pengolahan data  

 Peneliti mengelompokkan skala usia responden menjadi 2  

kelompok, yaitu skala usia 16-25 tahun dan 26-35 tahun. Pada gambar 4.2 

26-35 
tahun 

16-25 
tahun 
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diatas dapat dilihat bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah 

responden yang berusia antara 16-25 tahun yang berjumlah 94 orang atau 

sebesar (86,2%) dari total responden, kemudian diikuti oleh responden yang 

berusia antara 26-35 tahun dengan jumlah responden 15 orang atau sebesar 

(13,8%). 

 

 

 

 

 

 

4.3.3 Pendidikan Terakhir 

   

Gambar 4 3. Tingkat Pendidikan Terakhir Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data di 

S1 

S2/S3 Diploma 
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Berdasarkan pada gambar 4.3 diatas, dapat diketahui bahwa 

mayoritas  tingkat pendidikan responden adalah Strata I (S1) dengan jumlah 

105 orang atau sebesar 96,3% dari total responden, kemudian Pasca Sarjana 

(S2/S3) dengan jumlah 3 orang atau dengan presentase sebesar 2,8%. Dan 

terakhir responden yang berpendidikan Diploma yang berjumlah 1 orang atau 

sebesar 0,9%. 

 

 

 

 

 

 

4.3.4 Lama Bekerja 

 

Gambar 4 4. Lama Bekerja 

Sumber: Hasil pengolahan data 

1 tahun - 2 tahun 

2,1 tahun - 3 tahun 
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 Gambar 4.4 diatas menjelaskan bahwa responden yang  

bekerja sebagai auditor junior 1- 2 tahun berjumlah 98 orang atau sebesar 

89,9 % dan sisanya 2,1 – 3 tahun berjumlah 11 orang atau sebesar 10,1%. 

4.4 Hasil Analisis Data 

Berdasarkan metode penelitian yang telah dijelaskan pada bab III, 

metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

Structural Equation Modeling dengan software AMOS 21 sebagai upaya 

pengujian hipotesis. AMOS dipilih karena penggunaannya yang cukup 

mudah dan cukup sering digunakan untuk analisis data SEM. Analisis data 

SEM bertujuan untuk mendapatkan dan mengevaluasi kecocokan model 

yang diajukan. Kemudian, setelah diketahui semua hasil pengolahan data, 

selanjutnya akan diinterpretasikan dan akan ditarik kesimpulan berdasarkan 

hasil analisis data SEM. Alat bantu atau software tambahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Microsoft Office Excel 2013 dan SPSS 21. 

4.4.1 Spesifikasi Model 

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini 

menerapkan analisis dengan SEM sebagai upaya pengujian hipoteses. 

Spesifikasi model dan path diagram dalam penelitian ini telah dijelaskan 

pada bab III di gambar 3.1, dimana model penelitian terdiri dari 4 variabel, 3 

hipotesis, dan 20 indikator untuk menguji adanya hubungan kausalitas antara 

variabel-variabel yang dihipotesiskan. 
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4.4.2 Identifikasi Model 

Analisis SEM hanya dapat dilanjutkan apabila hasil identifikasi 

model menunjukkan bahwa model termasuk dalam kategori over-identified 

atau nilai degree of freedom menunjukkan nilai yang positif. Identifikasi ini 

dilakukan dengan melihat nilai degree of freedom (df) dari model penelitian. 

Tabel 4.3 dibawah ini merupakan hasil output AMOS yang menunjukkan 

nilai df sebesar 164. Hal tersebut mengindikasikan bahwa model termasuk 

kategori over-identified karena memiliki nilai df positif. Oleh karena itu, 

analisis data SEM dapat dilanjtukan ke tahap selanjutnya. 

Tabel 4.3Computation of Degrees of Freedom 

Number of distinct sample moments 210 

Number of distinct parameters to be estimated 46 

Degrees of freedom (210-46) 164 

                Sumber: Hasil pengolahan data dengan AMOS 21 

4.4.3 Estimasi Model 

Sebelum melakukan analisis kelayakan model pada penelitian ini, 

hasil estimasi model perlu dievaluasi terlebih dahulu agar memenuhi asumsi-

asumsi dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam menganalisis data SEM. 
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4.4.3.1 Sample Size 

Jumlah sampel data pada penelitian sudah memenuhi asumsi SEM, 

yaitu 109 data. Jumlah sampel data tersebut sesuai dengan jumlah data yang 

direkomendasikan antara 100-200 data sampel. 

4.4.3.2 Uji Normalitas Data 

Pengujian selanjutnya adalah melihat tingkat normalitas data yang 

digunakan dalam penelitian ini. Pengujian ini dilakukan bertujuan untuk 

mengamati nilai angka c.r. skewness atau angka c.r. kurtosis yang berada di 

antara -2,58 sampai +2,58 dengan tingkat signifikansi 0,01%. Hasil uji 

normalitas data dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas Data 

Variable Min Max skew c.r. kurtosis c.r. 

EP5 1.000 7.000 .293 1.248 -.852 -1.816 

EP4 1.000 7.000 .253 1.080 -.693 -1.476 

EP3 1.000 7.000 .263 1.122 -.850 -1.812 

EP2 1.000 7.000 .184 .784 -.688 -1.465 

EP1 1.000 7.000 .127 .542 -.862 -1.837 

RC5 1.000 7.000 -.761 -3.243 -.103 -.220 

RC4 1.000 7.000 -.692 -2.950 .005 .010 

RC3 1.000 7.000 -.701 -2.989 -.107 -.229 

RC2 1.000 7.000 -.568 -2.420 -.493 -1.050 
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Variable Min Max skew c.r. kurtosis c.r. 

RC1 1.000 7.000 -.657 -2.800 -.344 -.732 

WS5 1.000 7.000 .026 .109 -.361 -.769 

WS4 1.000 7.000 .066 .283 -.064 -.137 

WS3 1.000 7.000 -.236 -1.007 -.452 -.963 

WS2 1.000 7.000 .081 .347 -.458 -.976 

WS1 1.000 7.000 -.220 -.936 -.678 -1.444 

TC5 1.000 7.000 .054 .232 -.391 -.833 

TC4 1.000 7.000 .207 .883 -.252 -.537 

TC3 1.000 7.000 .146 .623 -.592 -1.262 

TC2 1.000 7.000 .188 .802 -.520 -1.108 

TC1 1.000 7.000 .056 .239 -.339 -.723 

Multivariate  
    

34.946 6.150 

     Sumber: Hasil pengolahan data dengan AMOS 21 

Sebuah distribusi dikatakan normal jika data tidak miring ke kiri atau 

miring ke kanan (disebut simetris dengan nilai skewness adalah 0), serta 

mempunyai keruncingan yang ideal (angka kurtosis adalah 0). Namun, 

angka-angka tersebut sulit dicapai dalam praktiknya, sebaran data akan 

bervariasi pada skewness serta kurtosis yang negatif atau positif. Oleh karena 

itu, yang akan diuji adalah seberapa miring dan seberapa runcing sebuah 

distribusi sehingga masih dapat dianggap normal walaupun tidak benar-benar 

berdistribusi normal. 
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Angka pembanding tersebut adalah angka z, angka tersebut didapat 

dengan cara melihat tabel z. Pada umumnya digunakan tingkat kepercayaan 

99%, tingkat signifikansi pada tingkat kepercayaan tersebut adalah 100% - 

99% = 1%, dan angka z adalah ±2,58. Dengan demikian, sebuah distribusi 

dikatakan normal jika angka c.r. skewness atau c.r. kurtosis berada di antara -

2,58 sampai +2,58. Namun jika angka-angka tersebut berada di bawah -2,58 

atau di atas +2,58, distribusi dapat dikatakan tidak normal (Santoso, 2012). 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang ditampilkan pada tabel 4.4, 

dapat dilihat uji normalitas untuk secara keseluruhan (multivariate normality) 

distribusi data tidak normal karena nilai angka multivariate-nya 6.150, hal ini 

menunjukkan bahwa nilai tersebut tidak berada di antara nilai -2,58 dan 

+2,58. 

4.4.4 Hasil Uji Pengukuran Model (Measurement Model Fit) 

4.4.4.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Construct validity atau validitas konstruk adalah validitas yang 

berkaitan dengan kemampuan suatu alat ukur atau indikator dalam mengukur 

variabel laten yang diukurnya. Menurut Hair et al (2010), suatu variabel 

dapat dikatakan mempunyai validitas yang baik jika muatan faktor 

standarnya (standardized loading factors) ≥ 0,50 dan idealnya ≥ 0,70. 

Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi 

menunjukan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam 

mengukur konstruk latennya (Hair et al, 2010). Mengukur reliabilitas dalam 

Pengaruh Konflik..., Natasha Firidwiputri Witjaksono, Ma.-IBS, 2016



 

104 
Indonesia Banking School 

 

SEM akan digunakan composite reliability measure dan variance extracted 

measure, sebuah konstruk mempunyai reliabilitas yang baik jika nilai 

construct reliability (CR) ≥ 0,70 dan variance extracted (VE) ≥ 0,50. 

Tabel 4.5 di bawah ini merupakan hasil pengolahan data uji validitas 

dan reliabilitas dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.5Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel Indikator 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 

Loading 
Kriteria 

Construct 

Reliability 

≥ 0,70 

Variance Extract 

≥ 0,50 
Kriteria 

Task 

Conflict 

TC1 0.948 Valid 
0,915 0,683 Diterima 

TC2 0.878 Valid 
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TC3 0.956 Valid 

TC4 0.911 Valid 

TC5 0.894 Valid 

Relationship 
Conflict 

RC1 0.904 Valid 

0,881 0,598 Diterima 

RC2 0.910 Valid 

RC3 0.904 Valid 

RC4 0.869 Valid 

RC5 0.817 Valid 

Work Stress 

WS1 0.846 Valid 

0.872 

 

0.578 

 

Diterima 

WS2 0.876 Valid 

WS3 0.928 Valid 

WS4 0.889 Valid 

WS5 0.895 Valid 

Employee 
Performance 

EP1 0.939 Valid 

0.914 

 

0.681 

 

Diterima 

EP2 0.933 Valid 

EP3 0.925 Valid 

EP4 0.913 Valid 

EP5 0.942 Valid 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan AMOS 21 
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Berdasarkan hasil tabel 4.5 di atas, menunjukkan bahwa variabel 

teramati dalam penelitian ini memiliki nilai factor loading lebih dari ≥ 0,50 

dan mencapai ≥ 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa validitas variabel 

teramati terhadap variabel latennya adalah valid karena memenuhi kriteria 

dari validitas. 

Selain itu, tabel 4.5 di atas juga menunjukkan bahwa semua nilai 

construct reliability (CR) ≥ 0,70, dan semua nilai variance extracted (VE) ≥ 

0,50. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa nilai reliabilitas model 

pengukuran (measurement model) ini adalah baik dan dapat disimpulkan 

bahwa indikator-indikator yang digunakan sebagai observed variable mampu 

menjelaskan variabel laten yang dibentuknya. 

Selanjutnya, berdasarkan uji kelayakan model (Goodness of Fit) dari 

uji measurement model diketahui nilai dari model fit. Pertama,. Nilai 

Probability Chi-Square < 0,05 menunjukkan poor fit , Kedua Nilai Chi-

Square/Degrees of Freedom (x²/df) yang merupakan rasio perbandingan 

antara nilai chi-square dengan degrees of freedom (x²/df) adalah 1.641, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan mengandalkan kompleksitas 

model, maka model dapat dikatakan Good fit. Kemudian nilai Root Mean 

Square Error of Approximation (RMSEA), pada model penelitian ini adalah 

sebesar 0.077. Hal tersebut mengidentifikasikan bahwa model Good fit, 

sedangkan GFI = 0,817 mengidentifikasikan bahwa nilai tersebut memiliki 

ketepatan yang cukup baik (marginal fit) dan TLI, NFI, CFI dan IFI memiliki 

tingkat kecocokan yang baik (Good Fit). Masing-masing  ≥ 0,90. 
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4.4.5 Hasil Uji Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

4.4.5.1 Goodness of Fit 

Tahap uji model keseluruhan bertujuan untuk mengevaluasi secara 

umum derajat kecocokan atau Goodness of Fit (GOF) antara data dengan 

model.Menilai GOF suatu SEM secara menyeluruh (overall) tidak dapat 

dilakukan secara langsung seperti teknik multivariat yang lainnya.SEM tidak 

mempunyai satu uji statistik terbaik yang dapat menjelaskan kekuatan 

prediksi model.Sebagai gantinya, para peneliti telah mengembangkan 

beberapa ukuran GOF yang dapat digunakan secara bersama-sama atau 

kombinasi. 

 Tabel 4.6 di bawah ini menunjukkan beberapa fit index untuk 

kecocokan model keseluruhan berdasarkan perhitungan SEM dengan 

menggunakan tool AMOS 21. 

Tabel 4.6 Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit 

Fit Measure Good Fit 
Hasil 

Penelitian 
Tingkat 

Kecocokan 

Chisquare P > 0,05 0.000 Poor Fit 

Χ2/df 0 ≤ x2/df ≤ 2 1.641 Good Fit 

RMSEA 0 ≤ RMSEA ≤ .08 0.077 Good Fit 

GFI .90 ≤ CFI ≤1.00 .817 Marginal Fit 

TLI .90 ≤ NFI ≤ 1.00 .953 Good Fit 

NFI .90 ≤ NFI ≤ 1.00 .904 Good Fit 
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CFI .90 ≤ CFI ≤1.00 .960 Good Fit 

IFI .90 ≤ CFI ≤1.00 .960 Good Fit 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Amos 21. 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, kita dapat melihat bahwa satu ukuran 

GOF, yaitu Chi-Square (χ²), mengindikasikan kecocokan poor fit. Tujuh  

ukuran GOF yang lainnya, menunjukkan kecocokan yang good fit dan 

marginal fit. Dengan demikian, model keseluruhan mengindikasikan bahwa 

secara keseluruhan data baik (good fit) dengan model SEM. 

Mengingat adanya kompleksitas permodelan persamaan keseluruhan, 

tidak jarang ditemukan model yang telah diusulkan adalah poor fit, salah 

satunya adalah dalampenelitian ini. Hal itu dikarenakan model yang diajukan 

oleh peneliti dengan yang disarankan SEM adalah berbeda. Namun 

demikian, tidak semata-mata harus melakukan respesifikasi model untuk 

meningkatkan hasil agar menghasilkan model yang good fit (Hooper, 

Coughlan & Mullen, 2008). 

4.4.5.2 Hasil Analisis Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

Model keseluruhan adalah seluruh hubungan antar konstruk yang 

mempunyai hubungan kausal (sebab akibat) maka dari itu akan ada variabel 

laten eksogen dan variabel endogen. Analisis model keseluruhan 

berhubungan terhadap koefisien-koefisien atau parameter-parameter yang 

menunjukkan hubungan kausal atau pengaruh variabel laten terhadap 

variabel laten lainnya, sesuai dengan rerangka konseptual penelitian. 

Kemudian, pada analisis model keseluruhan akan diketahui tingkat 
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signifikansi dengan cara melihat nilai p. Jika nilai estimasi paramater 

menunjukkan hasil negatif dengan tingkat signifikansi p < 0,05 maka 

hipotesis yang diajukan berarti didukung data. Namun, jika nilai estimasi 

parameter menunjukkan hasil yang positif dengan tingkat signifikansi p > 

0,05 maka hipotesis yang diajukan berarti tidak didukung data. Hasil 

pengujian hipotesis pada model keseluruhan dapat dilihat pada tabel 4.7 di 

bawah ini. 

Tabel 4.7Output Regression Weights 

Path Estimasi P Kesimpulan 

Task Conflict→ Employee Performance -0,357 *** 
Didukung 

Data 

Relationship Conflict → Employee Performance -0,448 *** 
Didukung 

Data 

Work Stress → Employee Performance -0,397 *** 
Didukung 

Data 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan AMOS 21 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, hipotesis dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Task Conflict berpengaruh negatif terhadap Employee Performance 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi 

sebesar -0,357 dengan nilai p 0,000 (***). Nilai estimasi tersebut 

menunjukkan hasil yang negatif dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 
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0,05. Dengan demikian, Task Conflict memiliki pengaruh yang negatif dan 

signifikan terhadap Employee Performance dan hipotesis dapat diterima. 

2. Relationship Conflict  berpengaruh  negatif terhadap Employee 

Performance 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi 

sebesar -0,448 dengan nilai p 0,000 (***) . Nilai estimasi tersebut 

menunjukkan hasil yang negatif dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 

0,05. Dengan demikian, Relationship Conflict memiliki pengaruh yang 

negatif dan signifikan terhadap Employee Performance dan hipotesis dapat 

diterima. 

3. Work Stress berpengaruh  negatif terhadap Employee Performance 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi 

sebesar -0,448 dengan nilai p 0,000 (***) . Nilai estimasi tersebut 

menunjukkan hasil yang negatif dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 

0,05. Dengan demikian, Work Stress memiliki pengaruh yang negatif dan 

signifikan terhadap Employee Performance dan hipotesis dapat diterima. 

 

4.5 Pembahasan 

Pada penelitian ini, hasil analisis data menunjukkan bahwa seluruh 

variabel telah memenuhi kriteria konstruk validitas dan reliabilitas, serta 

model pengukuran lainnya yang sesuai dengan metode Structural Equation 

Modeling (SEM).Pada hasil pengujian hipotesis yang diajukan pada model 

penelitian ini, seluruh hipotesis memiliki hubungan yang 
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signifikan.Pembahasan dari hasil pengujian masing-masing hipotesis 

penelitian dibahas pada sub-bab di bawah ini. 

4.5.1 Pengaruh Task Conflict terhadap Employee Performance 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, 

terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara Task Conflict dengan 

Employee Performance. Penelitian ini sejalan oleh hasil penelitian yang 

dilakukan sebelumnya,  konflik tugas merupakan suatu gejala psikologis 

yang dialami oleh anggota organisasi yang bisa menimbulkan rasa tidak 

nyaman dalam bekerja dan secara potensial menurunkan motivasi kerja 

sehingga bisa menurunkan kinerja secara keseluruhan. Konflik tugas muncul 

karena adanya ketidaksesuaian antara harapan yang disampaikan oleh 

karyawan kepada anggota organisasi baik di dalam maupun di luar organisasi 

(Tsai dan Shis, 2005).  Konflik tugas juga berhubungan dengan adanya 

perbedaan kepentingan atau pertentangan akibat adanya tekanan peraturan 

(Robbins ,2002) yang akan menurunkan kinerja karyawan. De Dreu and 

Weingart (2003) menunjukkan hasil bahwa konflik tugas berkolerasi sedang 

dan negatif dengan kinerja karena korelasi yang rendah mencerminkan 

tingkat yang tinggi dalam kelompok, dan karena itu konflik tugas akan 

menjadi tidak stabil yang akan menyebabkan kinerja karyawan menurun. 

4.5.2 Pengaruh Relationship Conflict terhadap Employee 

Performance 
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Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Relationship Conflict  

berpengaruh terhadap Employee Performance. Penelitian ini sejalan oleh 

hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, konflik hubungan mendorong 

karyawan untuk menghindari bekerja dengan orang-orang yang tidak bisa 

mengontrol emosi yang akhirnya secara tidak langsung dapat menurunkan 

kinerja karyawan menurut Jehn (1995, p. 276). Selain itu De Dreu & Van 

Vianen (2001) menemukan bukti bahwa konflik hubungan akan berpengaruh 

negatif terhadap kinerja seseorang karena akan mengganggu orientasi 

individu dalam tim, konteks psikologis, proses individu dalam mengambil 

keputusan, konteks situasional, faktor kekuatan internal dan eksternal 

individu tersebut. Tidak hanya itu, De Deru & Weingart (2003) juga 

menyatakan bahwa meta-analisis yang ditemukan melalui TaskType 

menunjukkan bahwa terdapat efek negatif yang kuat antara konflik hubungan 

dengan kinerja karyawan. De Dreu and Weingart (2003) menunjukkan hasil 

bahwa konflik tugas berkolerasi sedang dan negatif dengan kinerja karena 

konflik hubungan membatasi kemampuan didalam kelompok karena anggota 

kelompok menghabiskan waktu dan energi mereka berfokus pada satu sama 

lain daripada masalah kelompok tugas terkait.  

4.5.3 Pengaruh Work Stress terhadap Employee Performance 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Work Stress berpengaruh 

terhadap Employee Performance. Penelitian ini sejalan oleh hasil penelitian 

yang dilakukan sebelumnya, seperti yang dijelaskan pada ”hukum Yerkes 
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Podson (1904) yang menyatakan hubungan antara stres dengan kinerja 

seperti hubungan U terbalik” (Mas‟ud, 2002:20). Hubungan U terbalik 

tersebut menunjukan bila stress terlalu besar, maka kinerja akan mulai 

menurun dan begitu pula sebaliknya. Karena stress mengganggu pelaksanaan 

pekerjaan. Hal yang sama dinyatakan oleh Rosidah (2003) dalam temuannya 

yang menunjukkan ada korelasi negatif antara stres kerja dengan kinerja pada 

karyawan, yang berarti semakin tinggi stres kerja maka akan semakin rendah 

kinerja karyawan. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Adi (2000) yang 

dipublikasikan dalam jurnalnya yang menunjukkan bahwa stres kerja yang 

sangat tinggi dapat berakibat negatif terhadap kinerja. Stres merupakan suatu 

keadaan dimana seseorang mengalami ketegangan karena adanya kondisi-

kondisi yang mempengaruhi dirinya. Kondisi-kondisi tersebut dapat 

ditimbulkan dari dalam diri individu maupun dari lingkungan di luar diri 

individu. Di dalam organisasi kerja, individu selalu berinteraksi dengan 

lingkungannya, tetapi interaksi tersebut tidak selalu menguntungkan. 

Interaksi yang sesuai dengan harapan suatu individu akan menghasilkan 

performa dan kepuasan tinggi yang akan mengakibatkan tingkat stres yang 

rendah, sebaliknya ketidakharmonisan interaksi menyebabkan performa kerja 

yang menurun, sehingga meningkatkan ketidakpuasan dan tingkat stres. 

(Muchinsky dalam Diahsari, 2001). Seringkali stres timbul karena adanya 

perubahan sehingga menganggu keseimbangan tubuh manusia atau dapat 

pula karena adanya tekanan-tekanan baik yang bersifat fisik maupun 
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psikologis. Hal ini akan berakibat negatif terhadap kinerja karyawan apabila 

yang terjadi adalah distress(stres kerja negatif). 

4.6 Implikasi Manajerial 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

keefektikfan pengaruh konflik tugas, konflik hubungan dan stres kerja 

terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa konflik 

tugas, konflik hubungan dan stres kerja memiliki hubungan negatif terhadap 

kinerja karyawan. 

 

4.6.1 Implikasi Manajerial untuk Ernst & Young Indonesia  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka 

dapat diberikan implikasi manajerial untuk Ernst & Young Indonesia selaku 

pihak yang menciptakan lapangan pekerjaan. Berikut ini beberapa implikasi 

manajerial yang dapat diberikan kepada Ernst & Young Indonesia: 

1. Hasil penelitian ini terbukti adanya pengaruh negatif antara konflik tugas 

yang dirasakan karyawan dengan kinerja karyawan, hal ini sejalan oleh 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Jehn, 1995) & (Jehn, 1997 

dalam De Dreu dan Weingart, 2003). Hal ini berkaitan dengan adanya 

perselisihan ide-ide dalam kelompok kerja, ketidaksetujuan tentang 

pekerjaan yang sedang dilakukan, perbedaan pendapat tentang tugas, dan 

perbedaan pendapat tentang isi keputusan yang akan dijalankan, hal itu 
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menimbulkan rasa tidak nyaman dalam bekerja dan secara potensial 

menurunkan kinerja secara keseluruhan. 

2. Berdasarkan hasil penelitian ini terbukti adanya pengaruh negatif antara 

konflik hubungan yang dirasakan karyawan dengan kinerja karyawan. Hal ini 

selaras dengan penelitian terdahulu yang membahas tentang pengaruh negatif 

konflik hubungan terhadap kinerja karyawan (Jehn, 1995) & (De Dreu dan 

Weingart, 2003). Sehingga dalam penelitian ini dapat menjelaskan bahwa 

konflik hubungan yang dirasakan karyawan akan menurunkan kinerja 

karyawan. Dalam penelitian ini di jelaskan dengan adanya gesekan pribadi 

antar anggota, ketegangan antar anggota, konflik emosional antar anggota, 

pertikaian antar anggota, dan rasa permusuhan antar anggota, hal itu akan 

menurunkan kinerja karyawan. 

3. Hasil lain yang diperoleh dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh 

negatif antara stres kerja yang dirasakan karyawan dengan kinerja karyawan. 

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang meneliti tentang hubungan 

negatif antara kinerja karyawan (Mas‟ud, 2002:20) & (Rosidah, 2003). 

Karyawan yang merasa pekerjaaan yang diterima lebih dari seharusnya 

cenderung akan menghasilkan output yang tidak baik untuk perusahaan. 

Seperti yang dijelaskan pada ”hukum Yerkes Podson (1904) yang 

menyatakan hubungan antara stres dengan kinerja seperti hubungan U 

terbalik” (Mas‟ud, 2002:20). Hubungan U terbalik tersebut menunjukan bila 

stress terlalu besar, maka kinerja akan mulai menurun dan begitu pula 

sebaliknya karena stress mengganggu pelaksanaan pekerjaan. Hal ini tidak 
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akan membantu perusahaan dalam meningkatkan pelayanan terhadap 

kliennya, karena Ernst & Young Indonesia adalah kantor akuntan public 

(KAP) yang harus selalu menjaga hubungan baik dengan para kliennya agar 

mereka akan tetap menggunakan jasa Ernst & Young Indonesia dalam hal 

jasa 

advisory, assurance, accounting compliance report, audit, fraud investigation, 

climate change and sustainability, tax, dan transaction. 

4. Tabel 4.8 Nilai Rata-rata Kuisioner TC (Task Conflict/Konflik Tugas) 

Variabel Indikator   Nilai Variabel 

  TC1 4.3 

  TC2 4.2 

  TC3 4.2 

  TC4 4.2 

  TC5 4.3 

    21.2 
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Sumber: Hasil pengolahan kuisioner dengan Microsoft Excel 

Berdasarkan hasil dari data kuisioner, pertanyaan TC1 dan TC5 

berada diatas rata-rata TC yaitu 4,3 karena karyawan Ernst&Young 

Indonesia yang menjadi sampel penelitian ini merasakan bahwa hal 

tersebut sering terjadi di lingkungan Ernst&Young Indonesia yang 

dapat menurunkan kinerja karyawan Ernst&Young Indonesia. Hal 

tersebut dikarenakan terdapat konflik dengan anggota mengenai 

pekerjaan yang dilakukan dan anggota kelompok seringkali tidak 

setuju dengan keputusan strategis perusahaan, hal itu menimbulkan 

rasa tidak nyaman dalam bekerja dan secara potensial menurunkan 

kinerja karyawan secara keseluruhan. 

5. Tabel 4.9 Nilai Rata-rata Kuisioner RC (RelationshipConflict/Konflik Hubungan) 

 

Rata rata variabel TC   4.24 

Variabel Indikator   
Nilai 

Variabel 
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  RC1 4.9 

  RC2 4.9 

  RC3 4.8 

  RC4 5.2 

  RC5 4.9 

    24.7 

Rata rata variabel RC   4.94 
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Sumber: Hasil pengolahan kuisioner dengan Microsoft Excel 

Berdasarkan hasil dari data kuisioner, pertanyaan RC4 berada 

diatas rata-rata RC yaitu 5,2 karena karyawan Ernst&Young Indonesia 

yang menjadi sampel penelitian ini merasakan bahwa hal tersebut 

sering terjadi di lingkungan Ernst&Young Indonesia yang dapat 

menurunkan kinerja karyawan Ernst&Young Indonesia. Hal tersebut 

dikarenakan seringkali terjadi pertikaian antara anggota kelompok, hal 

itu menimbulkan rasa tidak nyaman dalam bekerja dan secara 

potensial menurunkan kinerja karyawan secara keseluruhan. 

 

 

 

 

 6. Tabel 4.10 Nilai Rata-rata Kuisioner WS (Work Stress/Stres Kerja) 

 

 

 

Variabel Indikator   Nilai Variabel 

  WS1 3.8 

  WS2 3.6 

  WS3 3.8 

  WS4 3.5 

  WS5 3.6 

    18.3 

Rata rata variabel WS   3.66 
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Sumber: Hasil pengolahan kuisioner dengan Microsoft Excel 

Berdasarkan hasil dari data kuisioner, pertanyaan WS1 dan WS3 

berada diatas rata-rata WS yaitu 3,8 karena karyawan Ernst&Young 

Indonesia yang menjadi sampel penelitian ini merasakan bahwa hal tersebut 

sering terjadi di lingkungan Ernst&Young Indonesia yang dapat menurunkan 

kinerja karyawan Ernst&Young Indonesia. Hal tersebut dikarenakan 

pekerjaan yang diterima lebih dari yang seharusnya dan karyawan cepat 

gugup atau gelisah karena pekerjaan yang dihadapi, hal itu menimbulkan rasa 

tidak nyaman dalam bekerja dan secara potensial menurunkan kinerja 

karyawan secara keseluruhan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis seberapa jauh pengaruh 

konflik tugas, konflik hubungan dan stress kerja terhadap kinerja karyawan 

.Hasil analisis data yang dilakukan dengan menggunakan analisis SEM 

menunjukkan bahwa seluruh hipotesis memiliki pengaruh negatif dan  

signifikan. Dengan menggunakan studi penelitian konflik tugas, konflik 

hubungan dan stress kerja pada  Ernst & Young Indonesia yang dapat 

menurunkan kinerja kerja karyawan Ernst & Young Indonesia diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Terbukti dalam penelitian ini Task Conflict berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap Employee Performance pada  Ernst & Young 

Indonesia. 

2. Terbukti dalam penelitian ini Relationship Conflict berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap Employee Performance pada  Ernst 

& Young Indonesia. 

3. Terbukti dalam penelitian ini Work Stress berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap Employee Performance pada  Ernst & Young 

Indonesia.  
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5.2 Saran 

Hasil dari penelitian ini telah menunjukkan adanya pegaruh yang 

negatif dan signifikan pada setiap hipotesisnya. Tentunya, penelitian ini 

masih memiliki kekurangan sehingga masih memerlukan penyempurnaan 

untuk penelitian di masa yang akan datang. Oleh karena itu, beberapa saran 

yang mungkin dapat diberikan untuk perusahaan dan untuk peneliti 

selanjutnya: 

1. Konflik di dalam perusahaan memang sering terjadi, seperti konflik kerja 

yang saya angkat dalam penelitian saya yaitu Konflik Tugas di Junior 

Auditor Ernst&Young Indonesia dikategorikan tinggi. Namun terutama 

dalam hal perbedaan pendapat antar karyawan sepertinya harus lebih 

diperhatikan karena dari hasil penelitian semakin tinggi konflik tugas terjadi 

maka berpengaruh terhadap menurunnya kinerja karyawan. Berdasarkan hal 

tersebut, maka disarankan pihak Manager Junior Auditor Ernst&Young 

Indonesia lebih mengelola konflik tugas secara terprogram, yaitu dengan 

mengakoordinir perbedaan-perbedaan pendapat dan ide yang dimiliki karyawan untuk 

memunculkan pendapat dan ide baruguna memajukan kualitas perusahaan. Perbedaan-

perbedaan tersebut dapat disatukan dalam suatu forum atau rapat dengan saling 

menampung pendapat dan ide darikaryawan lainnya untuk dipertimbangkan. Selain 

itu, campurtangan seorang atasan juga dibutuhkan untuk menyatukan perbedaan-

perbedaan tersebut agar tidak menimbulkan perselisihan dengan begitu akan diperoleh 

kesepakatan dan keputusan yang terbaik. Dan didalam perusahaan harus sering 

diadakan acara gathering agar karyawan dekat satu sama lain. Karena pada 
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dasarnya permasalahan sumber daya manusia adalah hal yang unik dimana 

persepsi orang satu dengan yang lain berbeda beda. 

2. Selain konflik tugas penelitian ini juga membahas konflik hubungan. 

Konflik Hubungan di Junior Auditor Ernst&Young Indonesia juga 

dikategorikan tinggi. Namun terutama dalam hal mengontrol emosi antar 

karyawan sepertinya harus lebih diperhatikan karena dari hasil penelitian 

semakin tinggi konflik hubungan terjadi maka berpengaruh terhadap 

menurunnya kinerja karyawan. Berdasarkan hal tersebut, para karyawan 

Junior Auditor Ernst&Young Indonesia yang memiliki perasaan emosional 

saat berinteraksi dengan karyawan lain dapat dilakukan dalam bentuk Program 

Keluarga Ernst&Young Indonesia dengan berkumpul dan saling 

berbagi pengetahuan sehingga kerjasama terbina dengan baik dan kinerja meningkat. Jika 

karyawan mengalami ketegangan atau keadaan emosi dengan karyawan lain 

sebaiknyakaryawan yang tidak turut serta dalam masalah tersebut atau atasan mampu 

menjadi penengah dan mengambil solusi atas permasalahan tersebut. Dan juga 

menciptakan iklim kerja yang baik, terdapat harmonisasi dan situasi kondusif 

sehingga dapat meredam konflik hubungan yang terjadi dalam Junior Auditor 

Ernst&Young Indonesia. 

3. Tidak hanya konflik tugas dan konflik hubungan tetapi penelitian ini 

membahas stres kera. Stres kerja di Junior Auditor Ernst&Young Indonesia 

juga dikategorikan tinggi. Terutama dalam hal ini tekanan atau desakan 

waktu dirasakan karyawan dan karyawan cepat gugup atau gelisah karena 

pekerjaan yang dihadapi karyawan junior audior Ernst&Young Indonesia. 
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Perusahaan perlu mengevaluasi ulang tuntutan peran bagi karyawan dalam 

menyelesaikan pekerjaan, perusahaan dapat melakukan rotasi kerja atau 

penyesuaian beban pekerjaan dengan tingkat kemampuan yang dimiliki 

karyawan, sehingga tidak menggangggu kinerja karyawan dalam 

menyelesaikan pekerjaannya. Kinerja karyawan dapat ditingkatkan selain 

mengurangi tekanan pada karyawan dan meningkatkan kesejahteraan juga 

dapat dilakukan dengan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti 

pendidikan dan keterampilan khusus. Dan sebaiknya perusahaan lebih 

memperhatikan karyawannya untuk mengurangi stres kerja melalui 

penyesuaian beban pekerjaan denga tingkat kemampuan karyawan sehingga 

kinerja tetap mengalami peningkatan. Peneliti juga menyarankan kepada 

atasan agar mempelajari dan mencari informasi stres kerja baik berupa 

penyebab stres yang ada diperusahaan tersebut maupun cara pengelolaan dan 

penanggulangan stres, sehingga dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk menentukan kebijakan diperusahaan. 

4. Berdasarkan hasil dari data kuisioner, rata-rata terbesar dari seluruh 

variable yaitu konflik hubungan (relationship conflict) sebesar 4,94. Hal 

tersebut dikarenakan karyawan merasa tidak bisa memberikan kepercayaan 

kepada anggota kelompok, karyawan seringkali tidak setuju dengan ide yang 

muncul dalam kelompok, karyawan merasa tidak ada koordinasi kerja yang 

baik antara anggota kelompok, seringkali terjadi pertikaian antara anggota 

kelompok dan anggota kelompok tidak bisa diandalkan, hal itu menimbulkan 

rasa tidak nyaman dalam bekerja dan secara potensial menurunkan kinerja 
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karyawan secara keseluruhan. Ernst&Young Indonesia harus lebih 

memperhatikan karyawan dengan cara keterbukaan pada setiap anggota 

kelompok agar dapat meningkatkan kepercayaan satu sama lain dan dapat 

berkoordinasi kerja dengan baik, menghargai setiap pendapat yang 

disampaikan, memberikan pelatihan kepada setiap anggota kelompok secara 

rutin agar anggota kelompok dapat diandalka, motivasi rekan atau bawahan 

dengan apresiasi secara benar agar anggota kelompok semangat dalam 

bekerja dan menanggapi setiap konflik yang ada dengan kepala dingin agar 

konflik dapat diselesaikan dengan baik. 

4. Untuk penelitian selanjutnya, dapat mengganti objek penelitian yang 

mungkin nantinya akan semakin berkembang dan tidak berhenti di 

perusahaan Ernst&Young Indonesia saja. Serta dapat menambahkan 

variabel-variabel penelitian yang ada, sehingga akan memperkaya penelitian 

dan diharapkan menghasilkan penelitian yang lebih detail dan bermanfaat 

baik untuk peneliti sebelumnya dan untuk objek yang di teliti. 
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Lampiran 2: Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Pre-Test 

 

Factor Analysis Task Conflict 

 

KMO and Bartlett's Test

.867

189.936
10

.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity
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Anti-image Matrices

.096 .012 -.045 -.041 -.063

.012 .122 -.066 -.050 -.007
-.045 -.066 .084 .007 -.003
-.041 -.050 .007 .186 -.034
-.063 -.007 -.003 -.034 .185
.844a .111 -.500 -.310 -.473
.111 .845a -.653 -.331 -.045

-.500 -.653 .822a .055 -.023
-.310 -.331 .055 .923a -.185
-.473 -.045 -.023 -.185 .917a

TC1
TC2
TC3
TC4
TC5
TC1
TC2
TC3
TC4
TC5

Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

TC1 TC2 TC3 TC4 TC5

Measures of Sampling Adequacy(MSA)a. 

Communalities

1.000 .928
1.000 .888
1.000 .924
1.000 .872
1.000 .859

TC1
TC2
TC3
TC4
TC5

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

4.472 89.437 89.437 4.472 89.437 89.437
.217 4.348 93.785
.162 3.244 97.029
.099 1.985 99.015
.049 .985 100.000

Component
1
2
3
4
5

Total
% of

Variance
Cumulative

% Total
% of

Variance
Cumulative

%

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Reliability Task Conflict 

 

 

Component Matrixa

.963

.943

.961

.934

.927

TC1
TC2
TC3
TC4
TC5

1
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis.
1 components extracted.a. 

Rotated Component Matrixa

Only one component was extracted.
The solution cannot be rotated.

a. 

Scale Statistics

22.70 58.493 7.648 5
Mean Variance Std. Deviation N of Items

Item-Total Statistics

18.27 37.099 .941 .959
18.07 38.133 .911 .964
18.13 36.189 .938 .960
18.30 38.079 .897 .966
18.03 39.068 .887 .967

TC1
TC2
TC3
TC4
TC5

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted
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Reliability Statistics

.970 5

Cronbach's
Alpha N of Items

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Case Processing Summary

30 100.0
0 .0

30 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 
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Factor Analysis Relationship Conflict 

 

 

 

KMO and Bartlett's Test

.868

105.784
10

.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity

Anti-image Matrices

.228 -.048 -.133 -.040 -.019
-.048 .361 -.075 -.021 -.103
-.133 -.075 .202 -.055 -.021
-.040 -.021 -.055 .387 -.151
-.019 -.103 -.021 -.151 .409
.835a -.166 -.621 -.135 -.063

-.166 .917a -.278 -.057 -.268
-.621 -.278 .819a -.196 -.072
-.135 -.057 -.196 .903a -.379
-.063 -.268 -.072 -.379 .891a

RC1
RC2
RC3
RC4
RC5
RC1
RC2
RC3
RC4
RC5

Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

RC1 RC2 RC3 RC4 RC5

Measures of Sampling Adequacy(MSA)a. 

Communalities

1.000 .815
1.000 .754
1.000 .844
1.000 .730
1.000 .706

RC1
RC2
RC3
RC4
RC5

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Reliability Relationship Conflict 

 

Total Variance Explained

3.849 76.979 76.979 3.849 76.979 76.979
.433 8.662 85.640
.335 6.693 92.333
.252 5.039 97.372
.131 2.628 100.000

Component
1
2
3
4
5

Total
% of

Variance
Cumulative

% Total
% of

Variance
Cumulative

%

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrixa

.903

.869

.918

.854

.840

RC1
RC2
RC3
RC4
RC5

1
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis.
1 components extracted.a. 

Rotated Component Matrixa

Only one component was extracted.
The solution cannot be rotated.

a. 

Scale Statistics

26.37 29.964 5.474 5
Mean Variance Std. Deviation N of Items
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Reliability Statistics

.922 5

Cronbach's
Alpha N of Items

 

 

 

 

 

 

  

Item-Total Statistics

21.23 19.013 .835 .897
21.07 19.995 .788 .907
21.30 19.872 .862 .894
20.83 18.420 .772 .913
21.03 20.447 .758 .913

RC1
RC2
RC3
RC4
RC5

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

Case Processing Summary

30 100.0
0 .0

30 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 
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Factor Analysis Work Stress 

 

 

 

KMO and Bartlett's Test

.898

110.708
10

.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity

Anti-image Matrices

.340 -.061 -.087 -.046 -.018
-.061 .308 -.069 -.055 -.074
-.087 -.069 .187 -.100 -.079
-.046 -.055 -.100 .281 -.025
-.018 -.074 -.079 -.025 .438
.920a -.190 -.346 -.149 -.045

-.190 .918a -.289 -.189 -.202
-.346 -.289 .841a -.439 -.276
-.149 -.189 -.439 .897a -.071
-.045 -.202 -.276 -.071 .936a

WS1
WS2
WS3
WS4
WS5
WS1
WS2
WS3
WS4
WS5

Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

WS1 WS2 WS3 WS4 WS5

Measures of Sampling Adequacy(MSA)a. 

Communalities

1.000 .763
1.000 .799
1.000 .884
1.000 .804
1.000 .686

WS1
WS2
WS3
WS4
WS5

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Reliability Work Stress 

 

Total Variance Explained

3.936 78.728 78.728 3.936 78.728 78.728
.394 7.889 86.617
.275 5.492 92.110
.252 5.031 97.141
.143 2.859 100.000

Component
1
2
3
4
5

Total
% of

Variance
Cumulative

% Total
% of

Variance
Cumulative

%

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrixa

.874

.894

.940

.897

.828

WS1
WS2
WS3
WS4
WS5

1
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis.
1 components extracted.a. 

Rotated Component Matrixa

Only one component was extracted.
The solution cannot be rotated.

a. 

Scale Statistics

20.77 46.806 6.841 5
Mean Variance Std. Deviation N of Items
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Reliability Statistics

.931 5

Cronbach's
Alpha N of Items

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Item-Total Statistics

16.33 29.471 .799 .919
16.63 31.206 .829 .913
16.53 30.051 .899 .900
16.87 30.120 .831 .912
16.70 31.528 .738 .930

WS1
WS2
WS3
WS4
WS5

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

Case Processing Summary

30 100.0
0 .0

30 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 
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Factor Analysis Employee Performance 

 

 

 

KMO and Bartlett's Test

.782

133.773
10

.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity

Anti-image Matrices

.183 -.072 -.128 .028 -.035
-.072 .140 .060 -.115 -.031
-.128 .060 .229 -.064 -.087
.028 -.115 -.064 .156 -.012

-.035 -.031 -.087 -.012 .369
.792a -.452 -.627 .164 -.136

-.452 .713a .337 -.775 -.137
-.627 .337 .754a -.336 -.299
.164 -.775 -.336 .760a -.050

-.136 -.137 -.299 -.050 .941a

EP1
EP2
EP3
EP4
EP5
EP1
EP2
EP3
EP4
EP5

Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

EP1 EP2 EP3 EP4 EP5

Measures of Sampling Adequacy(MSA)a. 

Communalities

1.000 .852
1.000 .814
1.000 .773
1.000 .822
1.000 .742

EP1
EP2
EP3
EP4
EP5

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Reliability Employee Performance 

 

Total Variance Explained

4.002 80.048 80.048 4.002 80.048 80.048
.469 9.381 89.429
.290 5.797 95.226
.169 3.375 98.601
.070 1.399 100.000

Component
1
2
3
4
5

Total
% of

Variance
Cumulative

% Total
% of

Variance
Cumulative

%

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrixa

.923

.902

.879

.906

.861

EP1
EP2
EP3
EP4
EP5

1
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis.
1 components extracted.a. 

Rotated Component Matrixa

Only one component was extracted.
The solution cannot be rotated.

a. 

Scale Statistics

17.57 23.978 4.897 5
Mean Variance Std. Deviation N of Items
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Reliability Statistics

.937 5

Cronbach's
Alpha N of Items

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 3: Hasil Olahan SEM 

Item-Total Statistics

13.83 15.385 .876 .915
13.93 15.513 .839 .921
14.07 15.444 .810 .927
14.03 15.620 .848 .920
14.40 15.972 .787 .931

EP1
EP2
EP3
EP4
EP5

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

Case Processing Summary

30 100.0
0 .0

30 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 
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Lampiran 4: 

Assessment of normality (Group number 1) 
Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

EP5 1.000 7.000 .293 1.248 -.852 -1.816 

EP4 1.000 7.000 .253 1.080 -.693 -1.476 

EP3 1.000 7.000 .263 1.122 -.850 -1.812 

EP2 1.000 7.000 .184 .784 -.688 -1.465 

EP1 1.000 7.000 .127 .542 -.862 -1.837 

RC5 1.000 7.000 -.761 -3.243 -.103 -.220 

RC4 1.000 7.000 -.692 -2.950 .005 .010 

RC3 1.000 7.000 -.701 -2.989 -.107 -.229 

RC2 1.000 7.000 -.568 -2.420 -.493 -1.050 

RC1 1.000 7.000 -.657 -2.800 -.344 -.732 

WS5 1.000 7.000 .026 .109 -.361 -.769 

WS4 1.000 7.000 .066 .283 -.064 -.137 

WS3 1.000 7.000 -.236 -1.007 -.452 -.963 

WS2 1.000 7.000 .081 .347 -.458 -.976 

WS1 1.000 7.000 -.220 -.936 -.678 -1.444 
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Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

TC5 1.000 7.000 .054 .232 -.391 -.833 

TC4 1.000 7.000 .207 .883 -.252 -.537 

TC3 1.000 7.000 .146 .623 -.592 -1.262 

TC2 1.000 7.000 .188 .802 -.520 -1.108 

TC1 1.000 7.000 .056 .239 -.339 -.723 

Multivariate  
    

34.946 6.150 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Lampiran 5: 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 
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Estimate 

Employee_Performance <--- Task_Conflict -.311 

Employee_Performance <--- Relationship_Conflict -.350 

Employee_Performance <--- Work_Stress -.344 

TC1 <--- Task_Conflict .948 

TC2 <--- Task_Conflict .878 

TC3 <--- Task_Conflict .956 

TC4 <--- Task_Conflict .911 

TC5 <--- Task_Conflict .894 

WS1 <--- Work_Stress .846 

WS2 <--- Work_Stress .876 

WS3 <--- Work_Stress .928 

WS4 <--- Work_Stress .889 

WS5 <--- Work_Stress .895 

RC1 <--- Relationship_Conflict .904 

RC2 <--- Relationship_Conflict .910 

RC3 <--- Relationship_Conflict .904 

RC4 <--- Relationship_Conflict .869 

RC5 <--- Relationship_Conflict .817 

EP1 <--- Employee_Performance .939 

EP2 <--- Employee_Performance .933 

EP3 <--- Employee_Performance .925 

EP4 <--- Employee_Performance .913 

EP5 <--- Employee_Performance .942 
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Lampiran 6: 

CR dan VE 

 

Indikator 
Standardized 

Loading 

(Standardized 

Loading)2 

Error 

Variance 

TC1 0.948 0.8987 0.240 

TC2 0.878 0.7709 0.596 

TC3 0.956 0.9139 0.222 

TC4 0.911 0.8299 0.401 

TC5 0.894 0.7992 0.493 

Jumlah 4.587 4.2127 1.952 

CR 0.915 

  VE 0.683 

  
    
    Indikator Standardized (Standardized Error 
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Loading Loading)2 Variance 

RC1 0.904 0.8172 0.384 

RC2 0.910 0.8281 0.434 

RC3 0.904 0.8172 0.388 

RC4 0.869 0.7552 0.533 

RC5 0.817 0.6675 0.870 

Jumlah 4.404 3.8852 2.609 

CR 0.881 

  VE 0.598 

  
    
Indikator 

Standardized 

Loading 

(Standardized 

Loading)2 

Error 

Variance 

WS1 0.846 0.7157 0.847 

WS2 0.876 0.7674 0.638 

WS3 0.928 0.8612 0.373 

WS4 0.889 0.7903 0.498 

WS5 0.895 0.8010 0.523 

Jumlah 4.434 3.9356 2.879 

CR 0.872 

  VE 0.578 

  

 

 

 

 

  

Pengaruh Konflik..., Natasha Firidwiputri Witjaksono, Ma.-IBS, 2016



 

104 
Indonesia Banking School 

 

 

 

 

 

 

    
Indikator 

Standardized 

Loading 

(Standardized 

Loading)2 

Error 

Variance 

EP1 0.939 0.8817 0.376 

EP2 0.933 0.8705 0.371 

EP3 0.925 0.8556 0.465 

EP4 0.913 0.8336 0.474 

EP5 0.942 0.8874 0.343 

Jumlah 4.652 4.3288 2.029 

CR 0.914 

  VE 0.681 
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Lampiran 7: 

Model Fit Summary 

Model Fit Summary 
CMIN 
Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 46 269.149 164 .000 1.641 

Saturated model 210 .000 0 
  

Independence model 20 2800.472 190 .000 14.739 

 
RMR, GFI 
Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .138 .817 .766 .638 

Saturated model .000 1.000 
  

Independence model 1.340 .160 .071 .145 

 
Baseline Comparisons 

Model NFI 
Delta1 

RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 

CFI 

Default model .904 .889 .960 .953 .960 

Saturated model 1.000 
 

1.000 
 

1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

 
Parsimony-Adjusted Measures 
Model PRATIO PNFI PCFI 
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Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model .863 .780 .828 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1.000 .000 .000 

 
NCP 
Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 105.149 64.051 154.150 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 2610.472 2442.983 2785.318 

 
FMIN 
Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model 2.492 .974 .593 1.427 

Saturated model .000 .000 .000 .000 

Independence model 25.930 24.171 22.620 25.790 

 
RMSEA 
Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .077 .060 .093 .006 

Independence model .357 .345 .368 .000 

 
 
AIC 
Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 361.149 383.356 484.951 530.951 

Saturated model 420.000 521.379 985.183 1195.183 

Independence model 2840.472 2850.127 2894.299 2914.299 
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ECVI 
Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 3.344 2.963 3.798 3.550 

Saturated model 3.889 3.889 3.889 4.828 

Independence model 26.301 24.750 27.920 26.390 

 
HOELTER 

Model HOELTER 
.05 

HOELTER 
.01 

Default model 79 84 

Independence model 9 10 

 
Execution time summary 
Minimization: .046 

Miscellaneous: 1.312 

Bootstrap: .000 

Total: 1.358 
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Lampiran 8: 

Regression Weights: (Group Number 1 – Default Model) 
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Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

Employee_Performance <--- Task_Conflict -.357 .097 -3.694 *** 
 

Employee_Performance <--- Relationship_Conflict -.448 .094 -4.768 *** 
 

Employee_Performance <--- Work_Stress -.397 .102 -3.882 *** 
 

TC1 <--- Task_Conflict 1.000 
    

TC2 <--- Task_Conflict .967 .061 15.894 *** 
 

TC3 <--- Task_Conflict 1.051 .048 22.112 *** 
 

TC4 <--- Task_Conflict .954 .053 18.003 *** 
 

TC5 <--- Task_Conflict .958 .057 16.876 *** 
 

WS1 <--- Work_Stress 1.000 
    

WS2 <--- Work_Stress .994 .083 12.011 *** 
 

WS3 <--- Work_Stress 1.042 .078 13.376 *** 
 

WS4 <--- Work_Stress .940 .076 12.343 *** 
 

WS5 <--- Work_Stress .996 .080 12.500 *** 
 

RC1 <--- Relationship_Conflict 1.000 
    

RC2 <--- Relationship_Conflict 1.100 .073 15.080 *** 
 

RC3 <--- Relationship_Conflict 1.006 .068 14.862 *** 
 

RC4 <--- Relationship_Conflict .978 .072 13.492 *** 
 

RC5 <--- Relationship_Conflict 1.008 .085 11.810 *** 
 

EP1 <--- Employee_Performance 1.000 
    

EP2 <--- Employee_Performance .940 .049 19.101 *** 
 

EP3 <--- Employee_Performance .987 .053 18.472 *** 
 

EP4 <--- Employee_Performance .919 .052 17.644 *** 
 

EP5 <--- Employee_Performance .980 .049 19.871 *** 
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RIWAYAT HIDUP PENYUSUN SKRIPSI 

 

PERSONAL DETAILS 

Full Name  : Natasha Firidwiputri Witjaksono 

Sex   : Female 

Place, Date of Birth : Virginia (USA), August 2nd 1994 
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Nationality  : Indonesia 

Religion  : Moslem 

Marital Status  : Single 

Height, Weight : 161 cm, 46 kg 

Phone, Mobile  : 081288144926 

Email   : natashawitjaksono@gmail.com 

 

PERSONALITIES 

Faithful, smart worker, able to work in groups, honest, cooperative, discipline, principal, fast 

learner, good interpersonal and communication skill.  

 

EDUCATIONAL BACKGROUND 

2012 - Present STIE Indonesia Banking School, Jakarta (Management Majority – 

Human Resource Management) 

2009 - 2012  SMAN NEGERI 3, Jakarta 

2006 - 2009  SMP Perguruan Cikini, Jakarta 

2000 - 2006  SDNP Menteng 01, Jakarta 

 

 

COURSE AND TRAINING 

2010 – 2012 International Language Program (ILP) 
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2012 - 2013 English For Business and Banking, George Manson University 

2012 Basic Activist Training Program (BATPRO) STIE Indonesia Banking 

School  

2012  Participant of Accounting Goes To IBS (AGTI),  STIE Indonesia Banking 

School 

2013  Participant of Stock Simulation, STIE Indonesia Banking School 

2014  Training Rindam Jaya Military 

2015   Training Mini Banking 

Training Credit Analyst 

Training Basic Treasury 

Training Trade Financing 

Training Effective Selling Skill 

 

ORGANIZATION EXPERIENCES 

2013 – 2014 Vice President of SENAT Mahasiswa Indonesia Banking School 

2014  Supervisior of IBS Super Cup 6 May  

Supervisior of Rhythm Night May  

L.O in Pekan Orientasi Mahasiswa IBS August  

Supervisior of Olimpiade IBS November 

2013  Event Coordinator in Rhythm Night May  

Head of Business and Marketing Competition  September  

Pengaruh Konflik..., Natasha Firidwiputri Witjaksono, Ma.-IBS, 2016



 

104 
Indonesia Banking School 

 

Event Coordinator in IBS Super Cup 5 November 

2012-2013 Vice Deputy of Operational of Himpounan Mahasiswa Program Studi Manajemen 

IBS 

2011-2012 President of Sport division of OSIS 3 Senior High School 

2011  Event coordinator in POSTIG 3 Senior High School  

Event Coordinator in KOLESTIG 3 Senior High School  

Head of Anak Teladan Tiga Cup (ANTTIC 7) December 

2010-2012 Members of Teladan Softball 3 Senior High School 

2010  Fundraiser Division in Anak Teladan Tiga Cup (ANTTIC 6)  

 

 

WORKING EXPERIENCE 

2015  Participate in Honored Student Event at Kopertis Wilayah III, Mahasiswa 

Berprestasi (MAWAPRES) 

Honored Student at Indonesia Banking School, Mahasiswa Berprestasi 

(MAWAPRES) 

Internship Bank Indonesia Kpw Kediri (February) 

2016  Internship at Astra Internasional as Recruitment and Assessment Center 

 

SKILLS 

1. Computer Literate (MS. Word, MS. Excel, and MS. Power Point) 

2. Internet Literate 
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3. Software Analysis Literate (SPSS) 

4. Amos 21 (Structural Equation Model) 

5. Zahir Accounting 

6. Event Leadership 

7. Time Management 
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