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ABSTRAK 

Jumaidah, Siti. Pengaruh Manajemen Konflik, Budaya Organisasi dan 

Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Kopsyah BMT Hasanah Jabung 

Ponorogo. Tesis, Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Wirawan Fadly, M.Pd. 

Kopsyah BMT Hasanah telah berbadan hukum dengan nomor 

554/BH/XVI.21/2011 tanggal 4 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas 

Industri Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ponorogo 

dan  mendapatkan penghargaan BMT terbaik di Ponorogo dalam program 

FOMFEST (Faculty of Economics and Management Festival University of 

Darussalam Gontor) pada bulan Februari 2018. semakin meningkatnya 

persaingan dalam perindustrian keuangan syariah, maka Kopsyah BMT Hasanah 

dituntut untuk mengelola sumber daya manusia yang handal, yaitu mampu bekerja 

lebih giat dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan oleh perusahaan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh manajemen 

konflik, budaya organisasi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan Kopsyah 

BMT Hasanah Jabung Ponorogo. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Kopsyah BMT 

Hasanah Jabung Ponorogo. Dengan jumlah 10 responden. Teknis analis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah statistik inferensial, yaitu menguji hipotesis 

manajemen konflik, budaya organisasi dan kompensasi terhadap kinerja 

karyawan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik non 

probability sampling, dengan teknik pengambilan sampling jenuh.  

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa 

secara parsial variabel manajemen konflik berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

Kopsyah BMT Hasanah Jabung Ponorogo, dengan nilai  T hitung 2,230 > T tabel 

2,228.  Variabel budaya organisasi berpegaruh terhadap kinerja karyawan 

Kopsyah BMT Hasanah Jabung Ponorogo, dengan nilai T hitung 2,478>2,447.. 

Variabel kompensasi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan Kopsyah BMT 

Hasanah Jabung Ponorogo, dengan nilai T hitung -1,795<2,447. Kemudian secara 

simultan manajemen konflik, budaya organisasi dan kompensasi berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan Kopsyah BMT Hasanah Jabung Ponorogo, dengan 

nilai F hitung sebesar 4,722 > F tabel 3,71.  

Kata Kunci: Pengaruh, Manajemen Konflik, Budaya Organisasi, Kompensasi,     

Kinrja Karyawan Kopsyah BMT Hasanah Jabung Ponorogo 
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ABSTRACT 

Jumaidah, Siti. The Effect of Conflict Management, Organizational Culture and 

Compensation on the Performance of BMT Kopsyah Employees Hasanah Jabung 

Ponorogo. Thesis, Sharia Economics Study Program, Postgraduate, Ponorogo 

State Islamic Institute (IAIN). Supervisor Dr. Wirawan Fadly, M.Pd. 

Kopsyah BMT Hasanah has been incorporated under number 554 / BH / 

XVI.21 / 2011 dated 4 April 2011 issued by the Head of the Trade Industry Office 

of the Cooperative Small and Medium Enterprises in Ponorogo District and 

received the best BMT award in Ponorogo in the FOMFEST (Faculty of 

Economics and Management Festival of the University of Darussalam Gontor) in 

February 2018. Increasing competition in the Islamic financial industry, the 

Kopsyah BMT Hasanah is required to manage reliable human resources, that is 

able to work harder in order to achieve the targets set by the company. This study 

aims to determine and analyze the effect of conflict management, organizational 

culture and compensation on the performance of BMT Kopsyah Hasanah Jabung 

Ponorogo employees. 

The population in this study were all employees of Kopsyah BMT Hasanah 

Jabung Ponorogo. With a total of 14 respondents. The technical data analyst used 

in this study is inferential statistics, which tests the hypothesis of conflict 

management, organizational culture and compensation for employee performance. 

The sampling technique in this study is a nonprobability sampling technique, with 

saturated sampling technique. 

Based on the results of multiple linear regression analysis shows that 

partially conflict management variables affect the performance of BMT Kopsyah 

Hasanah Jabung Ponorogo employees, with a calculated T value of 2.230> T table 

2.222. Organizational culture variables affect the performance of BMT Kopsyah 

Hasanah Jabung Ponorogo employees, with a calculated T value of 2.478> 2.447. 

Then simultaneously conflict management, organizational culture and 
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compensation affect the performance of BMT Kopsyah Hasanah Jabung 

Ponorogo employees, with a calculated F value of 4.722> F table 3.71. 

Keywords:Influence, Conflict Management, Organizational Culture, 

Compensation, Performance of BMT Kopsyah Employees Hasanah 

Jabung Ponorogo 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani 

berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer dan 

tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau 

perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan.
1
 Mengingat bahwa 

sumber daya manusia merupakan unsur yang terpenting, pemeliharaan 

hubungan yang kontinue dan serasi dengan karyawan dalam setiap organisasi 

menjadi sangat penting.
2
 

Globalisasi dan semakin beragamnya angkatan kerja telah menyatukan 

banyak karyawan. Setiap kelompok dalam suatu organisasi dimana 

didalamnya terjadi interaksi antara satu dengn yang lainnya, mempunyai 

kecenderungan timbulnya suatu konflik yang tidak dapat dihindarkan. Konflik 

terjadi karena disatu sisi orang-orang yang terlibat dalam suatu organisasi 

mempunyai karakter, tujuan, visi dan isi yang berbeda-beda. Suatu konflik 

terjadi didalam organisasi disebabkan oleh beberapa hal termasuk struktur 

organisasi, perbedaan nilai-nilai yang diyakini para anggota organisasi.
3
 

Suatu organisasi dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh 

karena itu, keberhasilan suatu organisasi ditunjukkan oleh kemampuannya 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan organisasi 

dalam mencapai tujuan dalam mencapai tujuan sangat dipengaruhi oleh faktor 

eksternal maupun internal organisasi.
4
 

Budaya dalam suatu organisasi, baik organisasi pemerintah maupun 

swasta mencerminkan  penampilan organisasi, bagaimana organisasi dilihat 

oleh orang yang berada diluarnya. Organisasi yang mempunyai budaya positif 

akan menujukkan citra positif pula, demikian pula sebaliknya apabila budaya 

                                                           
1
 Hamzah Hafied, Manajemen Sumberdaya Manusia: dalam Tinjauan Motivasi, 

Kompetensi, Kepemimpinan, Kepuasan Kerja dan Kinerja ( Makassar: Kretakupa Print, 2016), 12. 
2
 Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard, Manajemen Perilaku Organisasi: 

Pendayagunaan Sumber Daya Manusia, Edidi Ke 4, Penerj. Agus Dharma (Jakarta: Erlangga, 

1982), 337. 
3
 Agus Sabardi, Manajemen Pengantar (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan 

Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2001), 177 
4
 Wibowo, Budaya Organisasi, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), 1.  
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organisasi tidak berjalan baik akan memberikan citra negatif bagi para 

organisasi.
5
 

Budaya organisasi mempunyai peran yang penting dalam menentukan 

pertumbuhan organisasi. Organisasi dapat tumbuh dan berkembang karena 

budaya organisasi yang ada didalamnya dapat merangsang semangat kerja 

sumber daya manusia didalamnya, sehingga kinerja organisasi meningkat. 

Namun tidak jarang pula organisasi yang hancur karena tidak mampu 

memelihara budaya organisasi yang produktif.
6
 

Perbedaan yang terdapat dalam organisasi seringkali menyebabkan 

terjadinya ketidakcocokan yang pada akhirnya menimbulkan konflik. Hal ini, 

disebabkan karena telah terjadi sesuatu pada organisasi dalam suatu 

perusahaan. dalam hubungan antar kelompok, tidak selamanya berjalan 

dengan baik sangat banyak kemungkinan akan timbul konflik baik antar 

individu atapun konflik antar kelompok. Konflik dilaterbelakangi oleh adanya 

ketidak cocokan atau perbedaan dalam hal nilai, tujuan, status dan lain 

sebagainya. Konflik secara umum didefinisikan sebagai situasi kompetisi 

dimana tiap bagian atau kelompok dalam organisasi menyadari ada 

ketidaksesuaian harapan antara satu orang dengan yang lainnya atau kelompok 

dengan kelompok lain.
7
 

Konflik merupakan suatu peristiwa yang wajar dalam suatu kelompok 

dan organisasi, konflik tidak dapat disingkirkan tetapi konflik bisa menjadi 

kekuatan positif dalam suatu kelompok dan organisasi agar menjadi kelompok 

dan organisasi berkinerja efektif. Konflik dapat menjadi masalah yang serius 

dalam setiap organisasi, tanpa peduli apapun bentuk dan tingkat kompleksitas 

organisasi tersebut jika konflik tersebut dibiarkan berlarut-larut tanpa 

penyeleseian.
8
 

                                                           
5
 Ibid, 2.  

6
 Ismail Nawawi, Budaya Organisasi, Kepemimpinan & Kinerja Organisasi (Sidoarjo: 

Mitra Media Nusantara, 2010), 237. 
7
 Lina Anatan dan Lena Alitan, Manajemen Sumber Daya Manusia dan Bisnis Modern 

(Bandung: Alfabeta, 2009), 60 
8
 Harmah, efektivitas manajemen konflik dalam mengatasi masalah pada pt. pegadaian 

(persero) cabang polewali (analisis manajemen syariah), 2017, 2 
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Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan 

perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam, 

manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem 

hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, aliran politik, serta budaya dan 

tujuan hidupnya. Dalam sejarah umat manusia, perbedaan inilah yang selalu 

menimbulkan konflik. Selama masih ada perbedaan tersebut, konflik tidak 

dapat dihindarkan dan selalu akan terjadi.
9
 

Ada dua macam konflik yang terjadi, yaitu konflik substantif dan 

konflik emosional. Konflik subtantif (subtantive conflicts) meliputi ketidak 

sesuaian paham tentang hal-hal seperti: tujuan-tujuan, alokasi sumber daya, 

kebijakan-kebijkan, serta penugasan penugasan. sedangkan konflik emosional 

(emotional conflicts) timbul karena perasaan marah, ketidakpercayaan, 

ketidaksenangan, takut dan sikap menentang, maupun bentrokan-bentrokan 

kepribadian. Kedua macam konflik ini akan selalu muncul pada setiap 

organisasi.
10

 

Konflik yang terjadi dalam suatu organisasi secara umum akan 

memberikan pengaruh terhadap suasana kerja khususnya kinerja karyawan. 

Oleh karena itu perlu adanya manajemen dan kesolidan dalam hal bekerja 

sama untuk menciptakan suasana yang tidak menimbulkan perpecahan antar 

karyawan oleh perusahaan itu sendiri. 

Karyawan adalah seseorang yang bekerja pada suatu badan usaha atau 

organisasi, baik swasta maupun pemerintahan dan diberikan imbalan kerja 

sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku.
11

Program 

kompensasi sangat penting diperhatikan oleh organisasi atau perusahaan 

dalam rangka mencapai kinerja karyawan yang optimal. Kompensasi bisa 

berupa kompensasi finansial maupun non finansial. Kompensasi berupa gaji, 

                                                           
9
 Wirawan, Konflik dan Manajemen Konflik; Teori, Aplikasi dan Penelitian (Jakarta: 

Salemba Humanika, 2010), 11. 
10

 Winardi, Manajemen Konflik; Konflik Perubahan dan Pengembangan (Bandung: 

Mandar Maju, 2007) 3. 
11

 Siswanto Bedjo, Manajemen Tenaga Kerja (Bandung: Sinar Ilmu, 1998), 10. 
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insentif, maupun asuransi, sedangkan kompensasi non finansial berupa rasa 

aman, nyaman, bahkan pengembangan karier karyawan.
12

 

Dengan adanya kompensasi yang memadai dan peningkatan motivasi 

yang dijalankan berhasil, maka seorang karyawan akan termotivasi dalam 

pelaksanaan pekerjaan yang dibebankan kepadanya dan berupaya mengatasi 

permasalahan yang terjadi.
13

Banyak karyawan yang mengharapkan balas jasa 

atas kontribusi yang telah diberikan kepada perusahaan, mereka 

mengharapkan balas jasa berupa kompensasi (upah), bonus (insentif) dan 

fasilitas-fasilitas penunjang lain dari dari tempat kerja mereka. 

Kopsyah BMT Hasanah telah berbadan hukum dengan nomor 

554/BH/XVI.21/2011 tanggal 4 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala 

Dinas Industri Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten 

Ponorogo dan  mendapatkan penghargaan BMT terbaik di Ponorogo dalam 

program FOMFEST (Faculty of Economics and Management Festival 

University of Darussalam Gontor) pada bulan Februari 2018.
14

 

Dalam suatu perusahaan dibutuhkan sumber daya manusia yang 

memiliki kuantitas dan kualitas kerja karyawan seperti kerapian, ketelitian, 

dan keterkaitan hasil dengan tidak mengabaikan volume pekerjaan serta 

volume kerja yang dihasilkan dalam keadaan normal sangat berpengaruh 

dalam suatu perusahaan. karena setiap perusahaan menginginkan kerapian, 

ketelitian disetiap kinerja karyawan, begitu pula dengan Kopsyah BMT 

Hasanah Jabung memang sudah banyak dalam kinerja karyawan 

mengedepankan kerapian, ketelitian namun masih ada beberapa terjadi kurang 

teliti dan salah dalam kinerja sehingga terjadi kesalahfahaman yang 

mengakibatkan konflik antar karyawan. Kerjasama yang baik agar tercapainya 

suatu visi dan misi lembaga tersebut, pemanfaatan waktu kerja juga 

dibutuhkan seperti datang tepat waktu dan tepat waktu dalam menyeleseikan 

                                                           
12

 Kasmir,  Jakfar, Study Kelayakan Bisnis (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 177. 
13

 Ambar Teguh Sulistyani, Manajemen Sumber Daya Manusia: Konsep Teori dan 

Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 236. 
14

 Wawancara dengan Saudari Arin Prasticha, S.H.I, Jum’at 22 Februari 2019 di 

KOPSYAH Bmt Hasanah Jabung. 
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pekerjaan yang sudah dibebankan kepada karyawan tersebut supaya tidak 

menumpuk.
15

 

Dalam kerjasama antar karyawan sudah terjalin dengan baik tetapi 

terkadang masih terjadi perselisihan karena kualitas, kuantitas dan gaya 

bahasa setiap karyawan yang berbeda sehingga mengakibatkan kinerja 

karyawan menjadi kurang optimal. Dalam hal ini dapat menimbulkan masalah 

dan akan berdampak buruk dengan kinerja karyawan yang bersangkutan.
16

 

Kinerja atau perfomance merupakan gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui 

perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja dapat diukur  dan diketahui 

jika individu atau sekelompok  karyawan telah mempunyai kriteria atau 

standar keberhasilan tolok ukur yang ditetapkan oleh organisasi.
17

 

Seorang karyawan akan memiliki tingkat kinerja yang tinggi apabila 

terdapat kesesuain antara pekerjaan dan kemampuannya. Apabila hal tersebut 

dapat terpenuhi , maka akan timbul rasa tanggung jawab terhadap pekerjaanya 

dan kesediaan ikut berpartisipasi dalam mencapai tujuan organisasi melalui 

pelaksanaan tugas-tugas secara maksimal. Oleh karena itu, organisasi perlu 

memperhatikan pengelolaan sumber daya manusia (karyawan) untuk 

menghasilkan kinerja yang tinggi guna meningkatkan kinerja organisasi secara 

keseluruhan.
18

 

Mangkuprawira dan Hubeis menyebutkan bahwa kinerja karyawan 

dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan ektrinsik pegawai. Faktor-faktor intrinsik 

yang mempengaruhi kinerja pegawai terdiri dari pendidikan, pengalaman, 

motivasi, kesehatan, usia, keterampilan, emosi dan spiritual. Sedangkan faktor 

ekstrinsik yang mempengaruhi kinerja pegawai terdiri dari lingkungan fisik 

                                                           
15

 Wawancara dengan Saudari Arin Prasticha, S.H.I, Jum’at 22 Februari 2019 di 

KOPSYAH Bmt Hasanah Jabung. 
16

 Ibid. 
17

 Moeheriono, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 

95. 
18

 Caterina melina dan intan ratnawati, analisis pengaruh budaya organisasi dan kepuasan 

kinerja terhadap komitmen organisasional dalam meningkatkan kinerja karyawan (studi pada PT. 

Sido Muncul kaligawe semarang, jurnal bisnis dan ekonomi (JBE), September 2012, 172. 
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dan non fisik, kepemimpinan, komunikasi vertical dan horizontal, kompensasi, 

kontrol berupa penyeliaan, fasilitas, pelatihan, beban kerja, prosedur kerja, 

sistem hukuman dan sebagainya.
19

 

kinerja diartikan kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk 

melakukan suatu kegiatan, dan menyempurnakannya sesuai tanggung 

jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.
20

 

Dalam perkembangan lembaga keuangan khususnya BMT Hasanah 

tidak terlepas dari adanya kinerja pegawai. Kinerja lembaga atau organisasi 

sangat dipengaruhi oleh kinerja karyawan oleh sebab itu apabila kinerja 

organisasi ingin diperbaiki tentunya kinerja karyawan harus diperhatikan.
21

 

Semakin tinggi kinerja karyawan, maka produktivitas organisasi secara 

keseluruhan akan meningkat. 

Kopsyah BMT Hasanah bertujuan meningkatkan kesejahteraan umat 

dan mempunyai posisi tawar (daya saing) anggota dan mitra binaan serta 

menjamin ukhuwah Islamiyah dengan saling tolong menolong sebagai 

perwujudan Firman Allah di dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat dua, yang 

artinya “dan tolong menolonglah dalam kebajikan dan taqwa dan jangan 

tolong menolong dalam pelanggaran dan dosa”. untuk meningkatkan kinerja 

karyawan  Kopsyah BMT Hasanah selalu menanamkan keseluruh 

bawahannya untuk berusaha keras dalam bekerja, beribadah, berdoa dan 

tawakkal kepada Allah SWT.
22

 

Kopsyah BMT Hasanah memiliki peraturan serta budaya yang harus 

dipatuhi oleh setiap individu didalamnya. Karyawan dituntut untuk bekerja 

sesuai dengan prosedur yang ada diperusahaan dengan harapan kinerjanya 

dapat maksimal. Selain itu terdapat kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh 

                                                           
19

 http://theorymanajemendanorganisasi.blogspot.com/2016/01/kinerja-pegawai.html, di 

akses pada 3 Maret 2020. 
20

 Ibid  
21

 Shinta Maharani & Susi Rahayu,, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Karyawan di BMT Hasanah Ponorogo, 2018, 181. 
22

 Caterina melina dan intan ratnawati, analisis pengaruh budaya organisasi dan kepuasan 

kinerja terhadap komitmen organisasional dalam meningkatkan kinerja karyawan (studi pada PT. 

Sido Muncul kaligawe ..., 172. 
 

http://theorymanajemendanorganisasi.blogspot.com/2016/01/kinerja-pegawai.html
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karyawan di Kopsyah BMT Hasanah yang bertujuan untuk mendekatkan diri 

kepada Allah SWT dan diberikan kelancaran dalam menjalankan aktifitas di 

perusahaan. Kegiatan keagamaan di antaranya yaitu “GCM” (Gerakan cinta 

masjid) dengan cara membersihkan salah satu masjid area Mlarak, Sawoo dan 

Sambit secara bergilir setiap hari Jum’at pukul 07.00-09.00, selain itu juga ada 

pembekalan rohani setiap satu bulan sekali.
23

 

Selain permasalahan diatas juga terdapat permasalahan lain, 

diantaranya adalah terkait pemberian kompensasi, pemberian kompensasi 

yang belum diterapkan secara optimal dan menyeluruh, diantaranya  gaji yang 

tidak sesuai dengan UMR.
24

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, betapa pentingnya 

manajemen konflik, budaya organisasi dan kompensasi  untuk dikelola dengan 

baik, untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi Kopsyah BMT Hasanah 

dimasa yang akan datang, dengan semakin meningkatnya persaingan dalam 

perindustrian keuangan syariah, maka Kopsyah BMT Hasanah dituntut untuk 

mengelola sumber daya manusia yang handal, yaitu mampu bekerja lebih giat 

dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan oleh perusahaan.   

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh manajemen konflik terhadap kinerja karyawan 

Kopsyah BMT Hasanah Jabung Ponorogo? 

2. Bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada 

Kopsyah BMT Hasanah Jabung Ponorogo? 

3. Bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan pada 

Kopsyah BMT Hasanah Jabung Ponorogo? 

4. Bagaimanakah pengaruh secara serempak antara manajemen konflik, 

budaya organisasi dan kompensasi  terhadap kinerja karyawan Kopsyah 

BMT Hasanah Jabung Ponorogo? 

                                                           
23

 Wawancara dengan Saudari Arin Prasticha, S.H.I, Jum’at 22 Februari 2019 di 

KOPSYAH Bmt Hasanah Jabung. 
24

 Ibid. 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah,maka tujuan penelitian ini adalah 

bertujuan verifikatif
25

 untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh manajemen konflik 

terhadap kinerja karyawan pada Kopsyah BMT Hasanah Jabung 

Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap 

kinerja karyawan pada Kopsyah BMT Hasanah Jabung Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompensai terhadap kinerja 

karyawan pada Kopsyah BMT Hasanah Jabung Ponorogo. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara serempak antara 

manajemen konflik, budaya organisasi dan kompensasi terhadap kinerja 

karyawan Kopsyah BMT Hasanah Jabung Ponorogo. 

D. Kegunaan Penelitian 

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan masukan-masukan 

tambahan yang berkaitan dengan masalah manajemen konflik dan budaya 

organisasi dalam sebuah kerangka ilmu manajemen sumber daya manusia. 

Dari segi praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan 

saran dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan melalui manajemen 

konflik dan budaya organisasi.  

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan hasil yang 

bermanfaat sejalan dengan tujuan penelitian diatas. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat berguna bagi: 

1. Bagi peneliti 

Diharapkan dapat menambah atau memperkaya wawasan dan ilmu 

pengetahuan dalam penerapan ilmu manajemen sumber daya manusia, 

khususnya mengenai bagaimana manajemen konflik, budaya organisasi  

dan kompensasi dapat meningkatkan kualitas kinerja karyaan pada BMT 

Hasanah Jabung, serta dapat membandingkan teori-teori yang didapatkan 

                                                           
25

 Tujuan verifikatif (pengujian) adalah menguji kebenaran sesuatu dalam bidang yang telah 

ada. 



 

16 
 

selama perkuliahan dengan praktik yang sesungguhnya di dalam 

perusahaan. 

2. Bagi perusahaan  

Sebagai informasi atau masukan bagi BMT Hasanah Jabung dan 

perusahaan sejenis bagaimana memanajemen konflik, budaya organisasi 

dan kompensasi yang baik sehingga dapat dijadikan strategi untuk 

meningkatkan kinerja karyawan. 

3. Bagi IAIN Ponorogo 

Hasil penelitian ini sekiranya bisa dipergunakan untuk 

memperbanyak refrensi perbendaharaan buku penelitian yang ada 

diperpustakaan, terlebih lagi dapat dijadikan tolok ukur untuk melakukan 

penelitian selanjutnya. 

4. Bagi pihak lain  

Penelitian ini sekiranya juga diharapkan dapat memberi tambahan 

informasi dan bahan perbandingan bagi peneliti lain yang meneliti pada 

bidang usaha yang sama maupun khalayak umum menambah 

pengetahuannya. 

E. Batasan Penelitian 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk 

memfokuskan penelitian. Untuk itu dalam penelitian ini penulis membatasi 

masalah pada pengaruh manajemen konflik, budaya organisasi dan 

kompensasi terhadap kinerja karyawan Kopsyah BMT Hasanah Jabung 

Ponorogo. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

F. Kajian Terdahulu 

1. State of The Art  

Terkait dengan penelitian ini, terlebih dahulu Sofi Wulandari 

Istomo telah melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Manajemen 

Konflik Terhadap Kinerja Karyawanpada PT. TASPEN (Persero) kantor 

cabang Yogyakarta”. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa (1) tingkat 

manajemen konflik yaitu sebesar 82,3% terletak pada daerah yang sangat 

baik (SB), artinya manajemen konflik pada PT TASPEN (Persero) kantor 

cabang yogyakarta sangat baik. (2) tingkat kinerja karyawan pada yaitu 

sebesar 70,9% pada terletak pada daerah baik (B), artinya kinerja 

karyawan pada PT TASPEN (PERSERO) cabang yogyakarta baik. (3) 

manajemen konflik berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

ditunjukkan oleh hasil perhitungan dari analisis linier sederhana dimana 

y=-0,1943+0,0661x, ini menunjukkan bahwa manajmen konflik 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan tingkat 

pengaruh 39,69%. berdasarkan t hitung sebesar dari t tabel (3,8875>2,064) 

sehingga hipotesis dapat diterima.
26

   

Hasil penelitian menyatakan bahwa manajemen konflik 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dengan diperoleh dari 

hasil dimana t hitung lebih besar dari t tabel. Ini menunjukkan bahwa 

secara parsial manajemen konflik berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Nilai t hitung positif artinya berpengaruh positif, yaitu jika manajemen 

konflik tinggi/baik maka kinerja karyawan juga akan meningkat.
27

 

Penelitian ini terdapat persamaan dalam memperoleh data yaitu 

dengan menyebar angket kuesioner dan untuk perbedaannya terdapat 

variabel, pada penelitian Istomo hanya menggunakan satu variabel 

                                                           
26

 Sofi Wulandari Istomo, “Pengaruh Manajmen Konflik Terhadap Kinerja Karyawan Pada 

PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta. Skripsi (Yogyakarta: Universitas Negeri 

Yogyakarta, 2013). 
27

 Ibid. 
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independen yaitu manajemen konflik, sedangkan dalam penelitian   ini 

menggunakan tiga variabel yaitu manajemen konflik, budaya organisasi 

dan kompensasi serta perbedaan lainnya yaitu pada objek penelitian. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Jismullatif dengan judul 

Pengaruh Manajemen Konflik Terhadap Kinerja Karyawan CV. Dharma 

Utama Batu, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa manajemen 

konflik yang terdiri dari variabel konflik konstruktif (X1) dan konflik 

destruktif (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-

sama (simultan) terhadap kinerja karyawan, dengan nilai F hitung lebih 

besar dari F tabel 46,618 > 3,00. Secara parsial variabel konflik konstruktif 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap knerja karyawan dan variabel 

konflik destruktif juga berpengaruh terhadap kinerja karyawan
28

 

Dalam penelitian ini mempunyai persamaan penelitian dalam 

variabel manajemen konflik, perbedaanya pada objek penelitian CV. 

Dharma Batu merupakan perusahaan yang beroperasi dibidang catering, 

kontraktor dan pengecatan sedangkan, peneliti meneliti pada objek 

keuangan yaitu Kopsyah BMT Hasanah. 

Penelitian tesis yang dilakukan oleh Mangarissan Sinaga dengan 

judul “Analisis Pengaruh Budaya Organisasi dan Reward Terhadap 

Kinerja Karyawan Pada PT. Soelong Laout Medan”. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa budaya organisasi dan reward secara parsial 

maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Variabel yang 

dominan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan adalah 

budaya organisasi. Hal ini berarti budaya organisasi yang berlaku memiliki 

peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja karyawan.
29

 

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa hasil pengujian 

hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa variabel budaya organisasi 

                                                           
28

 Jismullatif, Pengaruh Manajemen Konflik terhadap Kinerja Karyawan CV. Dharma 

Utama Batu, Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016). 
29

 Mangarissan Sinaga, Analisis Pengaruh Budaya Organisasi dan Reward Terhadap 

Kinerja Karyawan Pada Pt. Soelong Laoet Medan, Tesis, Universitas Sumatera Utara Medan, 

2008. 
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(X1) memiliki t hitung (6,112) > nilai t tabel (2,000), maka keputusannya 

adalah menerima Ha dan Ho ditolak. Hal ini berarti variabel budaya 

organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.
30

 

Penelitian ini memiliki persamaan dalam pengujian asumsi klasik 

yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan 

regresi linier berganda. Penelitian Sinaga sama-sama menggunakan 

variabel independen yaitu budaya organisasi dan reward, variabel 

dependen kinerja karyawan. Perbedaan dalam variabel peneliti 

menggunakan variabel manajmen konflik, budaya organiasi dan 

kompensasi, terhadap kinerja karyawan. Selain itu juga berbeda dalam 

obyek penelitian. 

Penelitian yang dilakukan oleh Destry Cahya Utami Suzana 

dengan judul Pengaruh Motivasi Kerja dan Budaya Organisasi Terhadap 

Kinerja Karyawan di BMT Barrah Kota Bandung. Hasil penelitian 

tersebut  membuktikan dan memberi kesimpulan bahwa motivasi kerja 

karyawan tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan karena T hitung < 

T tabel (1,196< 2,035) dan budaya organisasi berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan diperoleh nilai T hitung > T tabel (3,786> 2,035).
31

 

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dalam mengambil 

variabel budaya organisasi, sedangkan perbedaannya terletak pada metode 

pengambilan sampel peneliti menggunakan sampel jenuh sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Suzana menggunakan random sampling.   

Penelitian selanjutnya terkait kompensasi yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Vicky Andri Prasetyo dengan judul Pengaruh Kompensasi, 

Motivasi, Kemampuan dan Komitmen Terhadap Kinerja Karyawan BMT 

Al-Ikhlas Yogyakarta, dari hasil penelitiannya hasil uji F bahwa 

kompensasi, motivasi, kemampuan dan komitmen secara simultan 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. hasil uji T variabel 

kompensasi dan motivasi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

                                                           
30

 Ibid. 
31

 Destry Cahya Utami Suzana, Pengaruh Motivasi Kerja dan Budaya Organisasi terhadap 

Kinerja Karyawan Di BMT Barrah Kota Bandung,Tesis,2014. 
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sedangkan variabel kemampuan dan komitmen berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan.
32

 

Dalam penelitian ini memiliki persamaan dalam pengambilan 

sampel dengan menggunakan metode sampel jenuh. Pengujian instrumen 

dilakukan dengan uji validitas, reabilitas dan uji asumsi klasik. Penelitian 

yang dilakukan oleh Catur Oktaviani dengan judul Pengaruh Kompensasi 

Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus di BMT Bina Insani Pringapus) 

hasil penelian tersebut menunjukkan bahwa kompensasi memiliki 

pengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Artinya semakin 

tinggi kompensasi yang diberikan terhadap karyawan maka semakin besar 

pula tingkat kualitas kinerja karyawan.
33

 

Perbadaan dalam penelitian ini dalam metode analisis data dan 

penarikan sampel, Oktaviani menggunakan metode regresi linier 

sederhana dan menggunakan teknik penarikan sampel convenience, 

metode tersebut merupakan prosedur sampling yang memilih sampel dari 

orang atau unit yang paling mudah ditemui atau diakses sebagai 

responden. Peneliti tertarik meneliti variabel kompensasi dikarenakan ada 

gap antara penelitian yang dilakukan oleh  Oktaviani dan Prasetyo. 

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kopsyah BMT 

Hasanah Ponorogo karena lembaga ini menjadi lembaga Koperasi Syariah 

BMT terbaik se-Ponorogo. BMT Hasanah mendapatkan penghargaan 

BMT terbaik di Ponorogo dalam program FOMFEST (Faculty of 

Economics and Management Festival University of Darussalam Gontor) 

pada tahun 2018. BMT Hasanah memiliki peran yang berbeda diantara 

BMT lainnya, Kopsyah BMT Hasanah telah berkontribusi besar terhadap 

pengembangan ekonomi Islam dalam keuangan mikro khususnya daerah 

Ponorogo. BMT Hasanah  menggunakan produk pembiayaan sebagai 

                                                           
32

 Vicky Andri Prasetyo, Pengaruh Kompensasi, Motivasi, Kemampuan dan Komitmen 

Terhadap Kinerja Karyawan BMT Al-Ikhlas Yogyakarta, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2015. 
33

 Catur Oktaviani, Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus di 

BMT Bina Insan Pringapus, Tugas Akhir Guna Memperoleh Gekar Ahli Madya, Universitas Islam 

Negeri Walisongo Semarang, 2015. 
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sarana pemberdayaan usaha mikro. Dalam program pemberdayaannya, 

KOPSYAH BMT Hasanah menggunakan tiga cara untuk memberdayakan 

usaha mikro, yaitu: pendistribusian dana ZIS kepada pengusaha mikro 

yang membutuhkan, akad murabahah untuk memudahkan pengusaha 

mikro dalam memperoleh kebutuhannya, dan akad syirkah al-Inan sebagai 

bentuk kerjasama antara BMT Hasanah dan pengusaha mikro.
34

  Jalinan 

dengan berbagai pihak telah dilakukan diantaranya kerjasama dengan 

UNMUH Ponorogo, IAIN Ponorogo, UNIDA Gontor, UNAIR Surabaya, 

koperasi induk FKS JATIM, KSPPS MADANI JATIM Trenggalek serta 

berbagai kelompok-kelompok pergerakan studi Ekonomi Islam di 

antaranya FOSSEI (Forum Silaturahim Studi Ekonomi  Islam).  
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 Syahrul Fitri. F, Imam Haryadi, The Models Of Micro Enterprise Empowerment By 
Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt), (Case Study: Micro At Baitul Maal Wa Tamwil Hasanah 
Ponorogo, 2018), 103. 
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Gambar 2. 1. Diagram Fishbone 
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cabang yogyakarta” 

penelitian skripsi 

(2013) manajemen 

konflik berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

pada PT Taspen 

(persero). jika 

manajemen konflik 

tinggi/baik maka 

kinerja karyawan 

juga akan 

meningkat 

Penelitian tesis yang 

dilakukan oleh 

Mangarissan Sinaga 

“Analisis Pengaruh 

Budaya Organisasi 

dan Reward Terhadap 

Kinerja Karyawan 

Pada PT. Soelong 

Laout Medan”2008. 

Hasil penelitian 

tersebut 

menunjukkan bahwa 

budaya organisasi 

dan reward secara 

parsial maupun 

simultan berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan PT 

Soelong Laout 

Medan. 

Pengaruh Motivasi 

Kerja dan Budaya 

Organisasi Terhadap 

Kinerja Karyawan Di 

BMT Barrah Kota 

Bandung (2014), hasil 

penelitian tersebut : 

motivasi kerja tidak  

berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan 

(1,196< 2,035). 

budaya organisasi 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan(3,786> 

2,035). 

 

Pengaruh 

Manajemen Konflik 

Terhadap Kinerja 

Karyawan CV. 

Dharma Utama 

Batu,2016. hasil 

penelitian tersebut 

menunjukkan 

bahwa manajemen 

konflik yang terdiri 

dari variabel konflik 

konstruktif (X1) dan 

konflik destruktif 

(X2) mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan secara 

bersama-sama 

(simultan) terhadap 

kinerja karyawan 

CV. Dharma 

Utaama Batu. 

Bagaimana Pengaruh 

Manajemen Konflik, 

Budaya Organisasi dan 

Kompensasi  Terhadap 

Kinerja Karyawan 

KOPSYAH BMT 

Hasanah? 

Pengaruh 

Kompensasi, 

Motivasi, 

Kemampuan dan 

Komitmen 

Terhadap Kinerja 

Karyawan BMT Al-

Ikhlas Yogyakarta 

(2015) variabel 

kompensasi dan 

motivasi tidak 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

karyawan 

sedangakn variabel 

kemampuan dan 

komitmen 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

karyawan BMT Al-

Ikhlas Yogyakarta 

Pengaruh 

Kompensasi 

Terhadap Kinerja 

Karyawan (Studi 

Kasus di BMT Bina 

Insani Pringapus) 

2015. hasil penelian 

tersebut 

menunjukkan 

bahwa kompensasi 

memiliki pengaruh 

secara signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan. Artinya 

semakin tinggi 

kompensasi yang 

diberikan terhadap 

karyawan maka 

semakin besar pula 

tingkat kualitas 

kinerja karyawan 
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Tabel 2.1.  

Daftar Kajian (penelitian) terdahulu variabel 

 Manajemen Konflik, Budaya Organisasi dan Kompensasi 

No Nama Peneliti PT-Thn Judul 

Penelitian 

Hasil 

1  Sofi Wulandari 

Istomo 

UNY 

(Universitas 

Negeri 

Yogyakarta) 

2013 

Pengaruh 

Manajemen 

Konflik 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawanpada 

PT. TASPEN 

(PERSERO) 

kantor cabang 

Yogyakarta 

1. Hasil penelitian 

menyatakan bahwa 

manajemen konflik 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

pada PT Taspen 

(persero). Dengan 

diperoleh dari hasil 

dimana t hitung > 

dari t tabel 

(3,8875>2,064)  . Ini 

menunjukkan bahwa 

secara parsial 

manajemen konflik 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

karyawan. Nilai t 

hitung positif artinya 

berpengaruh positif, 

yaitu jika 

manajemen konflik 

baik maka kinerja 

karyawan juga akan 

meningkat 

2 Jismullatif Universitas 

Islam Negeri 

(UIN) 

Maulana 

Malik Ibrahim 

(2016) 

Pengaruh 

Manajemen 

Konflik 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan CV. 

Dharma 

Utama Batu 

1. manajemen konflik 

yang terdiri dari 

variabel konflik 

konstruktif (X1) dan 

konflik destruktif 

(X2) mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan secara 

bersama-sama 

(simultan) terhadap 

kinerja karyawan 

CV. Dharma Utama 

Batu F hitung > F 

tabel (46,618 > 3,00) 

2. Secara parsial 
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variabel konflik 

konstruktif 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap knerja 

karyawan CV. 

Dharma Utama Batu 

dan variabel konflik 

destruktif juga 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

karyawan CV. 

Dharma Utama Batu 

3 Mangarissan 

Sinaga 

Universitas 

sumatera utara 

medan (2008) 

Analisis 

Pengaruh 

Budaya 

Organisasi 

dan Reward 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

Pada PT. 

Soelong 

Laout Medan 

1. budaya organisasi 

dan reward secara 

parsial maupun 

simultan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

PT Soelong Laout 

Medan. 

2. Hasil pengujian 

hipotesis secara 

parsial 

menunjukkan 

bahwa variabel 

budaya organisasi 

(X1) memiliki t 

hitung (6,112) > 

nilai t tabel 

(2,000), maka 

keputusannya 

adalah menerima 

Ha dan Ho ditolak. 

Hal ini berarti 

variabel budaya 

organisasi 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

PT. Soeloeng laoet 

4 Destry Cahya 

Utami Suzana  

Universitas 

Islam Negeri 

Sunan 

Pengaruh 

Motivasi 

Kerja dan 

1. motivasi kerja 

tidak  berpengaruh 

terhadap kinerja 
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Gunung 

Djatinbandung 

(2014) 

Buaya 

Organisasi 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan Di 

BMT Barrah 

Kota 

Bandung  

karyawan (1,196< 

2,035). budaya 

organisasi 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan(3,786> 

2,035). 

2. Motivasi kerja dan 

budaya organisasi 

secara bersama-

sama berpengaruh 

terhadap kinerja 

karyawan BMT 

Barrah kota 

Bandung.  

5 Vicky Andri 

Prasetyo 

UIN Sunan 

Kalijaga 

Yogyakarta 

(2015) 

Pengaruh 

Kompensasi, 

Motivasi, 

Kemampuan 

dan 

Komitmen 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

BMT Al-

Ikhlas 

Yogyakarta 

1. hasil uji F bahwa 

kompensasi, 

motivasi, 

kemampuan dan 

komitmen secara 

simultan 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

karyawan BMT 

Al-Ikhlas 

Yogyakarta 

2. hasil uji T variabel 

kompensasi dan 

motivasi tidak 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

karyawan 

sedangakn 

variabel 

kemampuan dan 

komitmen 

berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja karyawan 

BMT Al-Ikhlas 

Yogyakarta 

6 Catur Oktaviani Universitas 

islam negeri 

Pengaruh 

Kompensasi 

1. kompensasi 

memiliki pengaruh 
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walisingo 

semarang 

(2015) 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

(Studi Kasus 

di BMT Bina 

Insani 

Pringapus) 

secara signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan. Artinya 

semakin tinggi 

kompensasi yang 

diberikan terhadap 

karyawan maka 

semakin besar pula 

tingkat kualitas 

kinerja karyawan 

2. Diperoleh hasil 

nilai t hitung 

sebesar 267.795 

lebih besar dari t 

tabel sebesar 1,740, 

maka Ho ditolak 

dan Ha diterima. 

Sehingga terbukti 

terdapat pengaruh 

antara kompensasi 

terhadap kinerja 

karyawan. 

 

G. Landasan Teori 

1. Manajemen Konflik  

a. pengertian Manajemen Konflik  

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan 

pengunaan suberdaya-sumberdaya lainnya agar mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan.
35

 

Wirawan mendefinisikan konflik sebagai proses pertentangan 

yang diekspresikan diantara dua pihak atau lebih yng saling 

tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan 

interaksi konflik yang meghasilkan keluaran konflik. 
36

  

 

Wirawan  mendefinisikan manajemen konflik sebagai proses 

pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga menyusun strategi 

                                                           
35

 T. Hani Handoko, Manajemen (Yogyakarta: BPFE, 1984), 9.  
36

 Palgunadi Mansur M, Pegaruh Manajemen Konflik dan Perubahan Organisasi Terhadap 

Kinerja Pegawai Pada Kantor Badan Persatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua, Jurnal Future, 

78.  
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konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar 

menghasilkan resolusi yang diinginkan. 
37

 

 

Berdasarkan fungsinya, Robbins membagi konflik menjadi dua 

macam, yaitu konflik fungsional (functional conflict) dan konflik 

disfungsional (dysfunctional conflict). Konflik fungsional adalah 

konflik yang mendukung pencapaian tujuan kelompok dan 

memperbaiki kinerja kelompok, sedangkan konflik disfungsional 

adalah konflik yang merintangi pencapaian tujuan kelompok.
38

 

Menurut Robbins, batas yang menentukan apakah suatu 

konflik fungsional atau disfungsional sering tidak jelas (kabur). suatu 

konflik mungkin fungsional bagi suatu kelompok, tetapi tidak 

fungsional bagi kelompok lain. begitu pula, konflik dapat fungsional 

pada waktu tertentu, tetapi tidak fungsional pada waktu yang lain. 

Kriteria yang membedakan apakah suatu konflik fungsional atau 

disfungsional adalah dampak konflik tersebut terhadap kinerja 

kelompok, bukan pada kinerja individu. Jika konflik tersebut dapat 

meningkatkan kinerja kelompok, walaupun kurang memuaskan bagi 

individu, konflik tersebut dikatakan fungsional. demikian pula 

sebaliknya, jika konflik tersebut hanya memuaskan individu, tetapi 

menurunkan kinerja kelompok, konflik tersebut disfungsional.
39

 

 

Model yang membahas keterkaitan antara konflik dan kinerja 

suatu unit kerja atau instansi, Model yang akan dibahas bersumber 

dari Robbins. Ia menggambarkan hubungan antara konflik dan kinerja 

dalam suatu kurva normal yang memperlihatkan adanya tiga situasi 

yang disimbolkan dengan A, B, dan C. Sumbu vertikal dari kurva 

adalah kinerja, dan sumbu horisontalnya adalah tingkat konflik. 

Situasii A menunjukkan tingkat konflik yang rendah atau tidak ada 

konflik. Situasi B menggambarkan konflik berada pada kondisi 

optimal, dan situasi C memperlihatkan tingkat konflik yang tinggi.
40
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Gambar 2.2 

Hubungan Konflik Terhadap Kinerja 

 

Tinggi  

 

Kinerja  

 

 A B C 

Rendah  tingkat konflik  tinggi  

 

Tabel 2.2 

Keterangan Grafik Hubungan Konflik Terhadap Kinerja 

Situasi  Tingkat 

konflik 

Jenis konflik Karakteristik internal 

unit 

Kinerja  

A  Rendah 

atau 

tidak 

ada 

Disfungsional - apatis 

- stagnan 

- tidak tanggap 

perubahan 

- kekurangan ide-ide 

baru 

Rendah  

B  Optimal  Fungsional  - bergairah 

- krisis terhadap 

diri sendiri 

- inovatif  

Tinggi  

C  Tinggi   Disfungsional  - mengganggu 

- kacau 

- tidak koperatif 

Rendah  

Sumber : Robbins
41

 

Dari gambar diatas dapat diketahui, jika konflik berada pada 

tingkat yang sangat rendah (situasi A) atau sangat tinggi (situasi C) 

dapat menghambat kinerja maupun keefektifan kelompok dan 

organisasi, sehingga menyebabkan karakteristik internal unit yang 

apatis, macet (stagnan), kekurangan ide-ide baru, kacau, mengganggu 

dll. Namun bila konflik berada pada tingkat yang optimal (situasi B) 

dimana tercapai suatu konflik optimal yang fungsional, yang ditandai 

                                                           
41
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oleh ciri-ciri organisasi yang bergairah, inovatif dan krisis terhadap 

diri sehingga menjadikan pekerjaan menarik, yang pada akhirnya 

meningkatkan kinerja maupun produktivitas.
42

  

Sedangkan Lynne Irvine dalam Wirawan merumuskan 

manajemen konflik merupakan lagkah-langkah yang diambil para 

pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke 

arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan 

ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat atau agresif.
43

 

Dari beberapa pendapat diatas dapat dikemukakan bahwa 

manajemen konflik adalah proses para pihak yang terlibat dalam 

konflik untuk menyususn langkah-langkah strategis penyeleseian 

konflik dan menghasilkan resolusi yang diterima para pihak.  

Konflik berbeda dengan perbedaan pendapat akan tetapi, 

perbedaan pendapat yang tidak diakomodasikan dengan baik dapat 

melahirkan konflik dan pertentangan yang membahayakan, kemudian 

mengakibatkan hilangnya kekuatan persatuan. Konflik semacam ini 

disebut dengan “tanazu”, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur’an 

surah al-Anfa>l: 46.
44

 

  َواْصبُِزوا  ِريُحُكمْ  َوتَْذهَبَ  فَتَْفَشلُوا تَنَاَسُعوا َوَل  َوَرُسولَهُ  ّللَاَ  َوأَِطيُعوا

ََ الَصابِِزين َمعَ  ّللَاَ  إِنَ   

artinya: Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu 
berbantah-bantahan, yang menyebabkanmu menjadi gentar 
dan hilang kekuatnmu dan bersabarlah. sesungguhnya Allah 
beserta orang yang sabar” (al-anfal : 46) 

 

b. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Konflik. 

menurut Robbins, konflik muncul karena ada kondisi yang 

melatarbelakanginya (antecedent conditions). Kondisi tersebut yang 
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disebut juga sebagai sumber terjadinya konflik, terdiri atas tiga 

kategori, yaitu komunikasi, struktur dan variabel pribadi.
45

 

1. Komuikasi. Komunikasi yang buruk, dalam arti komunikasi yang 

menimbulkan kesalah fahaman antara pihak-pihak yang terlibat, 

dapat menjadi sumber konflik. suatu hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kesulitan semantik, pertukaran informasi yang tidak cukup 

dan gangguan dalam saluran komunikasi merupakan penghalang 

terhadap komunikasi dan menjadi kondisi anteseden untuk 

terciptanya konflik. 

2. Struktur. Istilah struktur dalam konteks ini digunakan dalam artian 

yang mencakup: ukuran (kelompok), derajat spesialisasi yang 

diberikan kepada anggota kelompok, kejelasan yurisdiksi (wilayah 

kerja), kecocokan antara tujuan anggota dengan tujuan kelompok, 

gaya kepemimpinan, sistem imbalan dan derajat keterantungan 

antara kelompok. 

3. Variabel pribadi. Sumber konflik lainnya yang potensial adalah 

faktor pribadi, yang meliputi sistem nilai yang dimiliki tiap-tiap 

individu, karakteristik kepribadian yang menyebabkan individu 

memiliki keunikan (idiosyncrasies) dan berbeda dengan individu 

yang lain. 

c. Antisipasi Konflik dalam Islam 

Dalam Islam ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk 

mengantisipasi terjadinya konflik.
46

  

Pertama, harus ada pengakuan dari seorang pemimpin bahwa 

semua karyawan adalah saudara yang harus diperlakukan oleh 

pemimpin sebagai saudara. Seorang pemimpin jangan menganggap 

karyawan sebagai bawahan saja yang dapat diperlakukan seenaknya 

saja. artinya, hubungan yang sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan 

harus dibangun. kedua, untuk mengantisipasi adanya konflik, jika ada 

                                                           
45

 Khaerul Umam, Manajemen Organisasi....., 267-268. 
46

 Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktik  (Jakarta: 

Gema Insani Press, 2003), 183-187. 



 

31 
 

informasi mengenai sesuatu, maka harus tabayyun (diklarifikasikan). 

ketiga, untuk mengantisipasi terjadinya konflik, perlu dijalin 

hubungan silaturahmi yng kuat antar pemimpin dan bawahannya, serta 

antara bawahan dan bawahan sendiri. Hubungan silaturahmi dengan 

sesama manusia diwujudkan dengan perilaku ih}sa>n, yaitu sikap peduli 

kepada sesama manusia dengan mengaktualisasikan kebaikan-

kebaikan dalam hubungan sosial serta sikap menahan diri dari 

perbuatan yang merugikan mereka. 

d. Mengatasi Konflik 

Apabila suatu konflik telah terjadi, maka lakukanlah ishlah. 

Ishlah baru dilakukan secara baik, jika kedua belah pihak yang 

berkonflik memiliki sikap yang saling menghargai dan sikap 

memandang bahwa konflik itu dapat diseleseikan. Jika ishlah tidak 

dapat dilakukan, maka hukum pengadilan dapat dijadikan pilihan 

untuk menempuh jalan itu adalah biaya sangat mahal, juga akan 

menimbulkan citra negatif terhadap lembaga atau organisasi itu 

sendiri.
47

 

e. Dampak Positif Konflik  

Meskipun konflik erat sekali konotasinya dengan keadaan 

negatif dan selalu diposisikan sebagai penghambat kemajuan, namun 

konflik juga mempunyai sisi positif, antara lain:
48

 

1) Konflik meningkatkan kewaspadaan 

Konflik meningkatkan kewaspadaan manajer terhadap 

berbagai masalah didalam organisasinya, siapa saja yang terlibat 

didalamnya dan bagaimana menyeleseikan persoalan atau kesulitan 

yang dihadapi sumber daya manusia dan organisasinya. 

2) Konflik memudahkan terciptanya problem solving 

Setiap anggota organisasi digairahkan dn secara psikologis 

memokuskan diri kepada masalah. konflik juga mendorong dan 
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memotivasi manajemen menerapkan perencanaan yang baik ke 

dalam organisasi. 

3) Konflik merangsang perubahan 

Konflik mendorong organisasi menjadi lebih waspada 

terhadap ketidakadilan, pemborosan, penyimpangan dan apa yang 

diperlukan untuk memperbaikinya. 

4) Konflik menghasilkan keputusan bermutu 

Konflik berpotensi menghasilkan keputusan bermutu ketika 

anggota organisasi mengemukakan pandangan oposisi dan 

perspektif mereka. 

5) Konflik mendorong kreatifitas manajemen 

Adanya konflik akan mendorong manajemen melihat 

penyeleseiannya dari berbagai sisi. hal inilah yang mendorong 

kreatifitas manajemen 

6) Konflik menambah kesenangan kerja 

Konflik akan menambah kesenangan kerja. hal ini tentu 

saja jika tidak terlalu ditanggapi secara serius. 

7) Konflik meningkatkan produktivitas 

Konflik berpotensi meningkatkan produktivitas jika disertai 

dorongan dan tantangan untuk berprestasi. 

f. Dampak Negatif Konflik (Konflik Destruktif) 

Dampak atau pengaruh yang ditimbulkan jika konflik tidak 

dimanajemen dengan baik atau suatu perusahaan tidak memiliki 

manajemen konflik yang baik untuk mengatasi suatu konflik 

didalamnya maka akan mengakibatkan sebagai berikut:
49

 

1) Tidak lagi sejalan antar seseorang dengan orang lain atau 

kelompok dengan kelompok lain untuk menuju tujuan perusahaan. 

2) Dapat menurunkan kinerja karyawan. 

3) Menghambat tumbuh kembang kerjasama dalam perusahaan. 

4) Dapat menghalangi kerjasama antar individu 
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5) Dapat mengganggu saluran komunikasi antar karyawan. 

 

2. Budaya Organisasi  

a. Pengertian Budaya Organisasi 

Budaya adalah segala nilai, pemikiran, serta simbol yang 

menpengaruhi perilaku, sikap, kepercayaan, serta kebiasaan seseorang 

dan masyarakat.
50

Contohnya adalah budaya tepat waktu. Rasulullah 

SAW. menjelaskan bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat berharga 

yang tidak boleh diabaikan. Rasulullah memberikan contoh 

bagaimana beliau menyikapi ketepatan waktu, kemudian diikuti oleh 

para sahabat beliau. Akhirnya, sahabat  menyadari dan terbiasa untuk 

menghargai waktu.
51

 

Budaya adalah suatu asumsi dasar yang ditemukan dan 

dikembangkan oleh suatu kelompok tertentu karena mempelajari dan 

menguasai masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal, yang 

tekah bekerja cukup baik untuk dipertimbangkan secara layak dan 

karena itu diajarkan pada anggota baru sebagai cara yang 

dipersepsikan, berfikir dan dirasakan dengan benar dalam hubungan 

dengan masalah tersebut (Edgar Schein,).
52

 

Budaya didefinisikan sebagai cara hidup orang yang 

dipindahkan dari generasi ke generasi melalui berbagai proses 

pembelajaran untuk menciptakan cara hidup tertentu yang paling 

cocok dengan lingkungannya. budaya merupakan pola asumsi dasar 

bersama yang dipelajari kelompok melalui pemecahan masalah 

adaptasi eksternal dan integrasi internal. Sekelompok orang  

terorganisasi yang mempunyai tujuan, keyakinan dan nilai-nilai yang 
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sama dan dapat diukur melalui pengaruhnya pada motivasi (Michael 

Zwell).
53

 

Budaya organisasi (Organizational culture) adalah sekumpulan 

asumsi penting (keyakinan dan nilai-nilai) yang mempengaruhi opini 

dan tindakan dalam suatu perusahaan (Pearce dan Robinson 1997).
54

 

Sementara itu, James L. Gibson, John M. Ivancevich dan James 

H. Donnelly memberikan pengertian budaya organisasi sebagai apa 

yang dirasakan pekerja dan bagaimana persepsi ini menciptakan pola 

keyakinan, nilai-nilai dan harapan.
55

 

Dari para pakar tersebut diatas dapat didefinisaikan bahwa 

budaya merupakan pola kegiatan manusia yang secara sistematis 

diturunkan dari generasi ke generasi melalui berbagai proses 

pembelajaran untuk menciptakan cara hidup tertentu yang paling 

cocok dengan lingkungannya. Adapun penerapan tersebut didalam 

organisasi menjadi budaya organisasi.  

Dampak budaya organisasi terhadap kinerja, dapat dilihat 

beberapa contoh perusahaan yang memiliki kinerja yang tinggi, seperti 

singapure airlines yang menekankan pada perubahan-perubahan yang 

berkesinambungan, inovatif dan menjadikan yang terbaik. baxter 

international, salah satu perusahaan besar di dunia, memiliki budaya 

respect, responsiveness dan result, dan nilai-nilai yang tampak disini 

adalah bagaimana mereka berperilaku ke arah orang lain, kepada 

customer, pemegang saham, suplier, dan masyarakat.
56

 

Pendapat lain mengenai hubungan budaya organisasi dengan 

kinerja dikemukakan oleh Tan dalam Wibowo budaya organisasi 

mempunyai peran penting dalam menentukan pertumbuhan organisasi. 

organisasi dapat tumbuh dan berkembang karena budaya organisasi 
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yang terdapat didalamnya mampu merangsang semangat  kerja sumber 

daya manusia didlamnya, sehingga kinerja organisasi meningkat. 

namun tidak jarang pula organisasi yang hancur karena tidak mampu 

memelihara budaya organisasi yang produktif.
57

 

 

Budaya organisasi adalah cara orang melakukan sesuatu dalam 

organisasi. merupakan satuan norma yang terdiri dari keyakinan, sikap, 

core values dan pola perilaku yang dilakukan orang dalam 

organisasi.
58

 

Budaya organisasi berdampak pada kinerja jangka panjang 

organisasi, bahkan mungkin merupakan faktor penting dalam 

menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi. meskipun tidak 

mudah untuk berubah, budaya organisasi dapat meningkatkan kinerja 

sehingga produktivitas organisasi meningkat.
59

 

Organisasi dengan budaya yang kuat dan positif akan 

memungkinkan orang merasa termotivasi untuk berkembang, belajar 

dan memperbaiki diri. Jika orang bekerja dalam organisasi  yang 

dikelola dengan baik akan mempunyai motivasi dan kepuasan lebih 

tinggi. Banyak organisasi tertekan untuk melakukan perubahan agar 

tetap dapat bersaing dan bertahan. Organisasi menyadari bahwa harus 

melakukan perubahan karena tekanan persaingan eksternal.
60

 

Pada dasarnya keberadaan budaya organisasi berfungsi untuk 

menguatkan kemampuan organisasi. Bahkan, budaya yang  kuat dalam 

suatu organisasi, disebutkan Paters dan Waterman (1982) sebagai 

kunci kesuksesan suatu organisasi. Secara internal kelembagaan, 

fungsi ini dilahirkan melalui proses integrasi melalui seluruh 

komponen SDM organisasi, khususnya terhadap dua hal mendasar. 

Pertama, tentang hakikat kerja yang tangah dilakukan organisasi dan 

kedua, bahwa keberadaan seluruh SDM organisasi adalah dalam 
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kerangka “keluarga besar” atau tim yang solid. Secara eksternal, fungsi 

ini dimunculkan melalui proses adaptasi organisasi terhadap 

lingkungannya. Proses adaptasi yang produktif akan menghasilkan 

daya saing organisasi yang signifikan terhadap keberlangsungan 

organisasi.
61

 

b. Tujuan penerapan budaya organisasi 

Tujuan penerapan budaya organisasi adalah agar seluruh 

individu dalam perusahaan atau organisasi mematuhi dan berpedoman 

pada sistem nilai keyakinan dan norma-norma yang berlaku dalam 

perusahaan atau organisasi tersebut.
62

 

c. Peran dan Fungsi Budaya Organisasi 

Dari sisi fungsi, budaya organisasi mempunyai beberapa peran 

dalam organisasi, menurut Robbins  yaitu:
63

 

1) Budaya mempunyai suatu peran pembeda, hal itu berarti bahwa 

budaya organisasi menciptakan pembedaan yang jelas antara satu 

organisasi dengan yang lainnya. 

2) Budaya organisasi membawa suatu rasa identitas bagi anggota-

anggota organisasi. 

3) Budaya organisasi mempermudah timbul pertumbuhan komitmen 

pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individual. 

4) Budaya organisasi itu meningkatkan kemantapan sistem sosial. 

Fungsi budaya organisasi adalah sebagai perekat sosial dalam 

mempersatukan anggota-anggota dalam  mencapai tujuan organisasi 

berguna ketentuan-ketentuan atau nilai-nilai yang harus dikatakan dan 

dilakukan oleh para karyawan, hal tersebut dapatberfungsi pula 

sebagai kontrol atas perilaku para karyawan. 
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d. Hubungan budaya organisasi dengan kinerja
64

 

 

Tabel 2.3 

Hubungan Budaya Organisasi dengan Kinerja  

No  Nama Pakar Temuan  

1 John P. Kotter 

dan James L. 

Heskett 

1. Budaya yang kuat akan menghasilkan 

keseragaman sasaran (goal aligment) 

sehingga kegiatan perusahaan dapat lebih 

mudah diarahkan. 

2. Kinerja akan meningkat kalau budaya 

perusahaan sesuai dengan konteks 

industrinya. 

3. Kinerja perusahaan yang tinggi tidak saja 

dicapai melalui aspek etika (kinerja etis), 

tetapi juga berhubungan erat dengan 

budaya perusahaan (cor-porate culture) 

yang dikembangkan dalam perusahaan. 

2 Ashadi Siregar 

dan Rondang 

Pasaribu 

1. Budaya perusahaan perlu dipertahankan 

agar semangat buruh tetap terjaga. 

2. Setiap perubahan sistem, struktur 

organisasi, dan teknologi dapat 

menyebabkan perubahan budaya 

perusahaan. 

3. Proses perubahan apapun yang terjadi, 

pihak manajemen suatu perusahaan perlu 

menjelaskan latar belakang,  perubahan, 

serta tujuan perubahan. 

3 Richard C. 

Snyder  

1. Dalam bekerja setiap individu selalu 

dipengaruhi oleh budaya perusahaan. 

2. Tanpa pengetahuan tentang budaya 

perusahaan, ada kemungkinan pihak 

manajemen tersesat dalam upaya 

mengelola perusahaan. 

3. Dengan bekal pengetahuan budaya 

perusahaan, seseorang akan berada dalam 

posisi yang lebih baik untuk secara 

strategik “menciptakan masa depan 

perusahaan. 
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3. Kompensasi  

a. Pengertian Kompensasi 

Kompensasi merupakan balas jasa yang diterima oleh 

karyawan dari hasil pikiran, tenaga dan waktu dalam mengerjakan 

pekerjaan perusahaan. Kompensasi terdiri dari kompensasi langsung 

dan tidak langsung. Kompensasi langsung terdiri dari gaji pokok, 

insentif daan bonus. Sedangkan kompensasi tidak langsung terdiri dari 

jaminan kesehatan, asuransi jiwa dan kesejahteraan karyawan.
65

  

Menurut William B. Werdher dan Keith Davis kompensasi 

adalah apa yang seorang pekerja terima sebagai balasan dari pekerjaan 

yang diberikannya. Baik upah perjam atau gaji periodik didesain dan 

dikelola oleh bagian personalia.
66

 

 

Seseorang akan melakukan apa saja untuk mendapatkan gaji 

atau imbalan. Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus 

dijalankan kaum muslimin setelahnya, penentuan upah bagi para 

pegawai sebelum mereka menjalankan pekerjaannya. Rasulullah 

bersabda “barang siapa mempekerjakan  seorang pekerja , maka harus 

disebutkan upahnya”. Rasulullah memberikan petunjuk bahwa dengan 

memberikan informasi gaji yang akan diterima, diharapkan akan 

memberikan dorongan semangat bagi pekerja untuk memulai 

pekerjaan dan memberikan ketenangan. Mereka akan menjalankan 

tugas pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja dengan majikan
67

 

Selain itu, Rasulullah juga mendorong para majikan untuk 

membayarkan upah pekerja ketika mereka telah usai menunaikan 

tugasnya. Rasulullah SAW bersabda, “berikanlah upah pekerja 

sebelum keringatnya kering.” (H.R. Ibnu Majah dari Umar, Abu Ya’la 

dan Abu Hurairah). Ketentuan ini untuk menghilangkan keraguan 

pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, 

atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang 
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dibenarkan. Namun demikian, umat islam diberikan kebebasan untuk 

menentukan waktu pembayaran upah sesuai dngan kesepakatan antara 

pekerja dengan yang mempekerjakannya
68

 

b. Asas-Asas Kompensasi 

Terdiri dari asa adil, asa layak dan asa wajar, sedangkan 

menurut Islam meliputi asa kebebasan dan kesukarelaan, asa menolak 

mudharat dan mengambil manfaat, asas berkeadilan dan berimbang, 

asa kebajikan, asas kekeluargaan dan persamaan derajat.
69

 

c. Sistem dan Kebijaksanaan Kompensasi
70

 

1) Sistem kompensasi terdiri sistem waktu, sistem hasil daan sistem 

borongan. 

2) Kebijaksanaan kompensasi disusun dengan unsur-unsur yang 

terdiri dari kompensasi langsung (gaji, upah, insentif). Kompensasi 

tidak langsung (kesejahteraan) berbentuk uang dan barang supaya 

dapat merangsang gairah dan kepuasan kerja karyawan serta 

mendorong terwujudnya sasaran perusahaan. 

3) Waktu pembayaran kompensasi yang tepat. Pembayaran yang tepat 

akan memberikan dampak positif bagi karyawan dan 

diinformasikan secara jelas kepada karyawan supaya bermanfaat 

kepada semua pihak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
68

 Ibid, 202. 
69

 Zulkifli Rusby dan Edistanur, Pengaruh Kompensasi Terhadap Efektivitas Karyawan 

BMT Septa Bina Usaha di Daerah Kota Pekan Baru....16. 
70

 Ibid. 



 

40 
 

Gambar 2.3 

Bentuk kompensasi untuk para pekerja
71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Kompensasi Finansial
72

 

Pembayaran berupa uang atau finansial kepada para 

pekerja untuk melakukan pekerjaan mereka adalah kompensasi 

finansial. Biasanya kompensasi finansial terdiri dari gaji
73

 atau 

upah
74

, insentif
75

 dan tunjangan tambahan
76

. 

b) Kompensasi Nonfinansial 

Bentuk kompensasi nonfinansial meliputi situasi kerja 

dimana para pekerja menemukan kepuasan dan motivasi kerja. 

Sebagai contoh, bagian kompensasi nonfinansial adalah 
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menciptakan suasana kerja dimana para pekerja merasa senang 

hati melakukan kerjanya.
77

 

Kompensasi nonfinansial dalam perusahaan dapat 

disediakan dalam beberapa bentuk, diantaranya adalah 

memberikan fasilitas kendaraan dan perumahan, biaya dokter, 

memberi pinjaman dengan bunga rendah, cuti sakit tanpa 

dipotong gaji, bebas makan siang di kantor, dan mengikuti 

kursus-kursus tertentu untuk memperdalam pengetahuan.
78

 

d. Pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. 

Pemberian kompensasi baik besarnya, susunannya maupun 

waktu pembayarannya dapat mendorong gairah kerja dan keinginan 

karyawan untuk mencapai efektivitas kerja yang optimal sehingga 

membantu terwujudnya sasaran perusahaan.
79

 

Pemberian kompensasi yang ditetapkan dengan baik akan 

membrikan motivasi kerja bagi karyawan. Besarnya kompensasi harus 

ditetapkan berdasarkan analisis pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, posisi 

jabatan, serta berpedoman kepada keadilan dan undang-undang 

perburuhan, dengan kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan 

kepuasan kepada semua pihak.
80

 

4. Kinerja  

a. Pengertian Kinerja  

Kinerja atau perfomance merupakan gambaran mengenai 

tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau 

kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi 

yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. 

Kinerja dapat diukur  dan diketahui jika individu atau sekelompok  

                                                           
77
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karyawan telah mempunyai kriteria atau standar keberhasilan tolok 

ukur yang ditetapkan oleh organisasi.
81

 

Arti kinerja sebenarnya berasal dari kata-kata job performance 

dan disebut juga actual performance atau prestasi kerja atau prestasi 

sesungguhnya yang telah dicapai oleh seseorang karyawan. 
82

 

Menurut oxford dictionary, kinerja (performance) merupakan 

suatu tindakan proses atau cara bertindak atau melakukan fungsi 

organisasi. Sebenarnya kinerja merupakan suatu konstruk, dimana 

banyak ahli yang masih memiliki sudut pandang yang berbeda dalam 

mendefinisikan kinerja tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh 

robbins, mengatakan bahwa kinerja sebagai fungsi interaksi antara 

kemampuan atau ability (A) motivasi atau motivation (M) dan 

kesempatan atau opportunity (O), yaitu kinerja = f (A x M x O), 

Artinya kinerja merupakan fungsi dari kemampuan, motivasi dan 

kesempatan.
83

  

 

Seorang karyawan akan memiliki tingkat kinerja yang tinggi 

apabila terdapat kesesuain antara pekerjaan dan kemampuannya. 

Apabila hal tersebut dapat terpenuhi , maka akan timbul rasa tanggung 

jawab terhadap pekerjaanya dan kesediaan ikut berpartisipasi dalam 

mencapai tujuan organisasi melalui pelaksanaan tugas-tugas secara 

maksimal. Oleh karena itu, organisasi perlu memperhatikan 

pengelolaan sumber daya manusia (karyawan) untuk menghasilkan 

kinerja yang tinggi guna meningkatkan kinerja organisasi secara 

keseluruhan.
84

 

Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan 

individual, yaitu: 1) kemampuan idividu dalam melaksanakan 

pekerjaan tersebut, 2) tingkat usaha yang dilakukan dan 3) dukungan 

organisasi (Mathis dan Jackson).
85
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Kinerja karyawan dapat ditingkatkan apabila ketiga faktor 

tersebut ada dalam diri karyawan dan kinerja karyawan akan berkurang 

atau menurun apabila salah satu faktor tersebut tidak ada.
86

 

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas maupun kuantitas 

yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas yang diberikan 

kepadanya sesuai dengan standar atau kriteria yang telah ditetapkan. 

Kinerja menunjukkan tingkat keberhasilan karyawan dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Semakin tinggi kinerja 

karyawan, maka produktivitas organisasi secara keseluruhan akan 

meningkat.
87

 

H. Keterkaitan Antar Teori 

1. Keterkaitan Manajemen Konflik terhadap Kinerja Karyawan 

Menurut Pratiwi dalam penelitiannya tentang Pengaruh Manajemen 

Konflik terhadap Produktivitas Kerja Karyawan di BMT Jaringan 

Muamalat Center Indonesia menunjukkan bahwa semakin tinggi 

manajemen konflik maka produktivitas kerja karyawan  akan meningkat.
88

 

Berdasarkan fungsinya, Robbins membagi konflik menjadi dua 

macam, yaitu konflik fungsional (functional conflict) dan konflik 

disfungsional (dysfunctional conflict). Konflik fungsional adalah konflik 

yang mendukung pencapaian tujuan kelompok dan memperbaiki kinerja 

kelompok, sedangkan konflik disfungsional adalah konflik yang 

merintangi pencapaian tujuan kelompok.
89

 

2. Keterkaitan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan 

Budaya organisasi merupakan pola kepercayaan dan harapan yang 

dianut oleh anggota organisasi. Kepercayaan dan harapan tersebut 

menghasilkan nilai-nilai yang dengan kuat membentuk perilaku para 
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individu dan kelompok-kelompok anggota organisasi. Budaya organisasi 

mempengaruhi sikap perilaku anggota organisasi yang kemudian 

menentukan kinerja anggota dan organisasi (Schwartz dan Davis dalam 

Wirawan)
90

 

Kotter dan Hasket dari hasil riset empirisnya menunjukkan bahwa 

budaya organisasi memiliki kekuatan dan dapat meningkatkan kinerja 

karyawan dan pada umumnya dapat meningkatkan kinerja perusahaan 

dalam jangka panjang. Hasil survey tersebut juga menyimpulkan bahwa: 

1) budaya organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan, 2) budaya organisasi menjadi faktor yang lebih menentukan 

dalam sukses atau gagalnya perusahaan dalam dekade selanjutnya, 3) 

budaya organisasi dapat mendorong peningkatan kinerja perusahaan dalam 

jangka panjang jika didalam perusahaan terdiri atas orang-orang yang 

layak dan cerdas, dan 4) budaya organisasi dibentuk untuk meningkatkan 

kinerja perusahaan.
91

 

Pendapat lain mengenai hubungan budaya organisasi dengan 

kinerja dikemukakan oleh Tan dalam Wibowo budaya organisasi 

mempunyai peran penting dalam menentukan pertumbuhan organisasi. 

Organisasi dapat tumbuh dan berkembang karena budaya organisasi yang 

terdapat didalamnya mampu merangsang semangat  kerja sumber daya 

manusia didlamnya, sehingga kinerja organisasi meningkat. Namun tidak 

jarang pula organisasi yang hancur karena tidak mampu memelihara 

budaya organisasi yang produktif.
92

 

Penelitian empirik ahli lain seperti Cameron dan Ettingtong, 

penelitian Denison dan Trice & Beyer telah menghasilkan temuan yang 

mengesankan tentang urgensi budaya organisasi terhadap kinerja 

organisasi. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Kotter dan Hasket 
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terhadap analisis keuangan juga menyimpulkan bahwa seluruhnya 

mengakui budaya sebagai faktor kritis jangka panjang dalam keberhasilan 

bidang keuangan.
93

 

3. Keterkaitan kompensasi terhadap kinerja karyawan 

Menurut penelitiannya Oktaviani yang berjudul Pengaruh 

Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus di BMT Bina Insan 

Pringapus, semakin tinggi kompensasi yang diberikan terhadap karyawan 

maka semakin besar pula tingkat kualitas kinerja karyawan.
94

 

I. Kerangka Berfikir  

Kerangka fikir adalah dasar pemikiran dari penelitian yang 

disintesiskan dari fakta-fakta, observasi dan telaah kepustakaan. Oleh karena 

itu, kerangka berfikir memuat teori, dalil atau  konsep-konsep yang akan 

dijadikan dasar dalam penelitian.
95

 

Model ini terdiri dari tiga variabel independen  yaitu  manajemen  

konflik, budaya organisasi dan kompensasi, dan variabel dependen adalah 

kinerja karyawan pada Kopsyah BMT Hasanah. 

Gambar 2.4 Kerangka Konseptual 
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F  : Uji F (pengujian simultan = pengaruh X1, X2 dan X3 secara 

simultan terhadap Y) 

T : Uji T (pengujian parsial= pengaruh masing-masing X1, X2 dan 

X3 terhadap Y) 

J. Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan kerangka berfikir, maka dapat dirumuskan hipotesis 

penelitian sebagai berikut: 

Ha :Manajemen Konflik berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan Kopsyah BMT Hasanah  

Ho :Manajemen Konflik tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan Kopsyah BMT Hasanah  

Ha :Budaya Organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan Kopsyah BMT Hasanah  

Ho :Budaya Organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan Kopsyah BMT Hasanah  

Ha :kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

Kopsyah BMT Hasanah  

Ho :Kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karywan Kopsyah BMT Hasanah  

Ha :Manajemen Konflik, Budaya Organisasi dan Kompensasi secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

Kopsyah BMT Hasanah  

Ho :Manajemen Konflik, Budaya Organisasi dan Kompensasi  secara 

bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan Kopsyah BMT Hasanah  
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K. Prosedur Penelitian  
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

L. Rancangan Penelitian 

1. Desain Penelitian  

Desain penelitian ini merupakan penelitian korelasi asosiatif kausal 

dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian asosiatif kausal 

adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua 

variabel atau lebih. Penelitian ini akan menjelaskan hubungan 

mempengaruhi dan dipengaruhi dari variabel-variabel yang akan diteliti, 

yaitu variabel manajemen konflik dan variabel budaya organisasi terhadap 

variabel kinerja karyawan. Pendekatan kuantitatif digunakan karena data 

yang akan digunakan untuk menganialisis pengaruh antar variabel 

dinyatakan dengan angka. 

Tujuan penelitian korelasional adalah untuk menyelidiki sejauh 

mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi 

pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan pada koefisien korelasi.
96

  

Desain korelasional kuantitatif berusaha untuk menyelidiki nilai-

nilai dari dua atau lebih variabel dan menguji atau menentukan hubungan-

hubungan (relation) atau antarhubungan-antarhubungan (Interrelati-

onships) yang ada diantara mereka di dalam satu lingkaran tertentu.
97

  

Korelasi adalah suatu hubungan, koefisien korelasi adalah indeks 

arah dan besaran suatu hubungan/relasi, koefisien korelasi menunjukkan 

keeratan hubungan antar variabel.
98

  Penelitian korelasional berusaha 

untuk menentukan apakah terdapat hubungan (asosiatif) antara dua 

variabel atau lebih, serta seberapa jauh korelasi yang ada di antara variabel 

yang diteliti.
99
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Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau 

lebih.
100

 

2. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, kuantitatif dapat 

diartikan sebagai suatu proses dalam penelitian ini menggambarkan dan 

menemukan pengetahuan dan menemukan pengetahuan yang 

menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan 

mengenai apa yang ingin kita ketahui.
101

 

a. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif  yaitu, data yang dapat digunakan untuk meneliti populasi 

dan sampel tertentu. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk 

angka (metric) seperti jumlah penjualan, berat badan, jarak dalam 

bentuk kilo meter, dan lain sebagainya.
102

 

b. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan 

sekunder: 

1) Data Primer 

Data primer adalah data yng dikumpulkan dan diolah 

sendiri oleh suatu organisasiatau perorangan langsung dari 

objeknya.
103

 Data primer dalam penelitian ini adalah data yang 

dikumpulkan secara langsung melalui kuesioner dari lokasi yang 

diteliti dan data berupa hasil jawaban para responden mengenai 

manajmen konflik dan budaya organisasi yang berhubungan 

dengan kinerja karyawan. 
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2) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk 

yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, 

biasanya sudah dalam bentuk publikasi.
104

 Data sekunder dalam 

penelitian ini yaitu data-data yang sudah jadi, sudah dikumpulkan 

atau diolah oleh pihak lain, yaitu berupa data terkait Kopsyah BMT 

Hasanah Jabung. 

3. Teknik Analisis Data  

Teknis analis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

statistik inferensial, yaitu menguji hipotesis manajemen konflik, 

budaya organisasi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan. 

Statistik Inferensial merupakan metode analisis yang digunakan 

untuk mengukur derajat hubungan atau perbedaan antara dua variabel. 

Statistik uji inferensial digunakan untuk mengukur hubungan atau 

menguji hipotesis korelasi.
105

Statistik inferesial dibuat berdasarkan 

teori probabilitas untuk menguji hipotesis secara formal, memperoleh 

membuat kesimpulan dari sampel untuk populasi dan menguji apakah 

hasil dskriptif cenderung disebabkan oleh faktor cak atau hubungan 

yang nyata.
106

 

Berdasarkan pengujian empirik secara tipikal tipe statistik 

inferensial terdiri dari analisis statistik yang dapat dibedakan ke dalam 

masing-masing kelompok:  

1) Analisis univariat menguji hipotesis yang meliputi hanya satu 

variabel. 

2) Analisis statistik bivariat menguji hipotesis yang meliputi dua 

variabel 

3) Analisis statistik multivariat menguji hipotesis dan model yang 

meliputi variabel ganda (tiga atau lebih) atau seperangkat 

variabel independen atau independen dan dependen. 
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a. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

normalitas residual, multikolinieritas, autokorelasi dan 

hataroskedastisitas pada model regresi. Model regresi linier dapat 

disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi 

beberapa asumsi klasik. 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas data dimaksudkan untuk memperlihatkan 

bahwa data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal.
107

 

2) Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan dengan mencari persamaan garis 

regresi variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan garis 

regresi yang telah dibuat, selanjutnya di uji keberartian koefisien 

garis regresi serta linieritasnya.
108

 

3) Uji Multikolonearitas 

Merupakan suatu kondisi dalam model regresi linier 

dimana terjadi korelasi yang kuat diantara variabel-variabel 

independen yang dikutsertakan dalam pembentukan model.
109

 

4) Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah 

dalam model regresi linier kesalahan pengganggu (e) mempunyai 

varians yang sama atau tidak dari pengamatan satu ke pengamatan 

yang lain. Jika varians kesalahan pengganggu dari satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain bersifat sama disebut homoskedastisitas 

dan sebaliknya jika tidak sama maka disebut heteroskedastisitas.
110
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5) Uji Autokorelasi  

Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi 

yang disusun menurut waktu atau tempat. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Etode pengujian 

menggunakan uji Durbin-Watson (Dwtest). 
111

 

b. Analisis Linier Berganda  

Metode Analisa Regresi Liner Berganda Bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh antara variable bebas (X) yaitu manajemen 

konflik (X1), budaya organisasi (X2), kompensasi (X3) dengan 

variable bebas (Y) yaitu variabel kinerja karyawan (Y) dalam bentuk 

persamaan regresi.
112

 Sedangkan rumusan dari regresi linier adalah : Y 

= a + b1. X1+ b2. X2 + b3.X3+e 

c. Pengujian Hipotesis 

1) Uji T/ Parsial 

Menurut Santoso  uji T digunakan untuk menguji tingkat 

signifikan dari pengaruh variabel independen secara parsial 

terhadap variabel dependen. Uji T dilaksanakan dengan 

membandingkan t hitung dengan t tabel. 

 

Dengan menggunakan taraf signifikan 5% atau 0,05% 

dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel dengan 

kriteria sebagai berikut: 

- Jika T hitung > T tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang 

berarti ada pengaruh antara manajemen konflik, budaya 

organisasi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan. 

- Jika T hitung < T tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang 

berarti tidak ada pengaruh antara manajemen konflik,budaya 

organisasi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan. 
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2) Uji F/Simultan 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel 

independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Uji ini 

dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Dengan 

menggunakan taraf signifikan 5% atau 0,05% dengan kriteria 

sebagai berikut: 

- Jika F hitung > F tabel maka ho ditolak dan ha diterima, yang 

berarti ada pengaruh antara manajemen konflik, budaya 

organisasi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan. 

- Jika Fhitung < F tabel maka ho diterima dan ha ditolak, yang 

berarti tidak ada pengaruh antara manajemen konflik, budaya 

organisasi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan. 

3) Uji koefisien Determinasi 

Untuk menunjukkan besarnya sumbangan pengaruh 

variabel independen (lebih dari 2 variabel) terhadap variabel 

dependen cukup dilihat pada nilai Adjusted R Square.
113

 

M. Lokasi, Populasi dan Sampel 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Kopsyah  BMT Hasanah Jabung 

Kec. Mlarak Kab. Ponorogo 

2. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek 

atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
114

 

 Sekaran mendefinisikan populasi sebagai keseluruhan 

kelompok orang, kejadian atau hal minat yang ingin peneliti 

investigasi.
115
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Objek populasi yang akan diteliti oleh penulis yaitu 14 orang, 

seluruh karyawan Kopsyah BMT Hasanah Ponorogo. 

b. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut
116

 atau juga disebut bagian dari 

populasi yang akan diteliti yang menggambarkan keadaan yang 

sebenarnya.
117

 Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

adalah teknik non probability sampling, merupakan teknik sampling 

yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi 

setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.
118

 

Penulis menggunakan teknik sampling jenuh. teknik sampling jenuh 

adalah sampel yang mewakili jumlah populasi. biasanya dilakukan 

jika populasi dianggap kecil atau kurang dari 100.
119

 Istilah lain 

sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan 

sampel. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 14 orang, seluruh 

karyawan Kopsyah BMT Hasanah Jabung. 

N. Variabel Penelitian  

1. Variabel-variabel penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari 

orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditrik 

kesimpulannya.
120

 Ada tiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini, 

yaitu variabel yang mempengaruhi (independen variabel) dan dipengaruhi 

(dependen variabel. 

a. Variabel yang mempengaruhi manajemen konflik (X1), budaya 

organisasi (X2) dan kompensasi (X3) 
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b. Variabel yang dipengaruhi yaitu kinerja kayawan (Y) 

O. Definisi Operasional 

Definisi operasional variabel bertujuan untuk menjelaskan makna 

variabel yang sedang diteliti. Masri memberikan pengertian tentang definisi 

operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara 

mengukur suatu variabel, dengan kata lain definisi operasional adalah 

semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. 

definisi operasional adalah suatu informasi ilmiah yang amat membantu 

peneliti lain yang ingin menggunakan variabel yang sama.  Lebih lanjut Masri 

Menyatakan “dari informasi tersebut akan mengetahui bagaimana cara 

pengukuran atas variabel itu dilakukan. Dengan demikian peneliti dapat 

menentukan apakah prosedur pengukuran yang sama akan dilakukan 

(diperlukan) prosedur pengukuran baru.
121

 Adapun definisi operasional 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Manajemen  konflik (X1) merupakan lagkah-langkah yang diambil para 

pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah 

hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan 

ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat atau agresif.
122

 

b. Budaya organisasi (X2) dinamika budaya organisasi menurut Robin 

memberikan sebuah karakteristik budaya organisasi yang dinamis 

sebagai berikut:  

1) Inovasi dan keberanian mengambil resiko (innovating and risk 

taking) 

2) Perhatian terhadap detail (attention to detail). 

3) Berorientasi pada hasil (outcame orientation) 

4) Berorientasi pada manusia (people orientation) 

5) Berorientasi tim (team orientation) 

6) Agresif (aggresiveness) 

7) Stabil (stability) 
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c. Kompensasi (X3) Kompensasi merupakan balas jasa yang diterima oleh 

karyawan dari hasil pikiran, tenaga dan waktu dalam mengerjakan 

pekerjaan perusahaan. 

d. Kinerja karyawan (Y) kinerja atau perfomance merupakan gambaran 

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau 

kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi 

yang ditungkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja 

dapat diukur  dan diketahui jika individu atau sekelompok  karyawan telah 

mempunyai kriteria atau standar keberhasilan tolok ukur yang ditetapkan 

oleh organisasi.  

P. Teknik Pengumpulan Data  

1. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi  

Observasi adalah mengamati dan mencatat sistematika 

fenomena yang akan diteliti dengan melakukan pengamatan secara 

langsung terhadap gejala-gejala dan peristiwa yang terjadi di 

lapangan.
123

 Observasi dilakukan dengan cara mengadakan 

pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian yaitu Kopsyah 

BMT Hasanah. 

b. Kuesioner 

Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
124

 Metode ini 

dilakukan dengan menyebarkan lembar pertanyaan yang berkaitan 

dengan permasalahan penelitian kepada responden yaitu karyawan 

BMT Hasanah Jabung. Tujuan pembuatan kuesioner adalah untuk 

memperoleh informasi yang relevan, tingkat kendala (reliability) dan 

keabsahan (validity) setinggi mungkin. 
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c. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dua arah atas inisiatif 

pewawancara untuk memperoleh informasi dari responden. 

Wawancara sering juga disebut dengan kuesioner lisan, adalah sebuah 

dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh data 

(informasi) dari responden. Dalam proses ini, hasil wawancara 

ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan memengaruhi 

arus penyampaian informasi. Faktor-faktor tersebut ialah 

pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dala daftar 

pertanyaan dan situasi wawancara.
125

 Peneliti melakukan wawancara 

dengan beberapa karyawan Kopsyah BMT Hasanah mengenai data 

yang dibutuhkan sebagai penunjang penelitian.  

Q. Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah alat bantu peneliti dalam kegiatan pengukuran objek 

atau variabel, dengan kata lain instrumen adalah alat pengukur variabel.
126

 

Instrumen dalam penelitian ini adalah kuesioner, lembar wawancara dan 

lembar observasi.  

Pengembangan instrumen ditempuh melalui beberapa cara, yaitu 

menyusun indikator variabel penelitian, menyususn kisi-kisi instrumen, 

melakukan uji coba instrumen dan melakukan pengujian validitas dan 

reliabilitas instrumen.  

1. Uji Validitas  

Uji validitas item merupakan uji instrumen data untuk mengetahui 

seberapa cermat suatu item dalam mengukur apa yang ingin diukur.
127

 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan corected item total 

correlation dengan taraf signifikan 5% dengan uji 2 sisi. jika r hitung >  r 
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tabel, maka item dapat dinyatakan valid,  jika r hitung < r tabel maka item 

dinyatakan tidak valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah uji keterandalan merupakan suatu ukuran 

yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya (dapat 

diandalkan) atau dengan kata lain menunjukkan sejauh mana hasil 

pengukuran tersebut tetap konsisten jika dilakukan pengukuran dua kali 

atau lebih terhadap gejala yang sama. Uji reliabilitas harus dilakukan 

hanya pada pertanyaan-pertanyaan yang sudah memenuhi uji validitas dan 

yang tidak memnuhi maka tidak perlu diteruskan untuk uji reliabilitas.
128

 

metode yang sering digunakan dalam penelitian untuk mengukur skala 

rentangan seperti skala Likert 1-5. untuk menentukan apakah instrumen 

reliabel atau tidak menggunkan batasan 0,6. Menurut Sekaran, reabilitas 

kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan 

diatas 0,8 adalah baik.
129

 

Data yang dihasilkan dari penyebaran angket berskala pengukuran 

ordinal mengingat angket yang disebarkan menggunakan skala likert 

dengan kisaran secara kontinus 1-5 dengan alternatif jawaban sebagai 

berikut:  

5 = sangat setuju 

4 = setuju  

3 = netral 

2 = tidak setuju 

1 = sangat tidak setuju 
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Tabel 3.1 

Kisi-Kisi Instrumen 

Variabel Definisi 

operasional 

Indikator  Poin pertanyaan  

1 2 3 4 

Manajmen 

konflik 

(X1) 

Lynne Irvine dalam 

Wirawan 

merumuskan 

manajemen konflik 

merupakan lagkah-

langkah yang 

diambil para pelaku 

atau pihak ketiga 

dalam rangka 

mengarahkan 

perselisihan ke arah 

hasil tertentu yang 

mungkin atau tidak 

mungkin 

menghasilkan 

ketenangan, hal 

positif, kreatif, 

bermufakat atau 

agresif.
130

 

 

Inisiatif dan 

pemecahan 

masalah 

1. mempunyai ide 

tindakan dan 

solusi yang 

inovatif. 

2. mencari 

tantangan baru, 

pengembangan 

diri, dan 

kesempatan 

untuk belajar. 

3. membuat solusi 

alternatif pada 

saat memecahkan 

masalah. 

kerjasama 4. saya saling 

membantu 

dengan karyawan 

lain ketika 

mengalami 

kesulitan dalam 

pekerjaan. 

5. Saya 

berkompromi 

dalam 

menyeleseikan 

masalah 

6. Menghargai 

pendapat orang 

lain 

Budaya 

Organisasi 

(X2)  

dinamika budaya 

organisasi menurut 

Robin memberikan 

sebuah karakteristik 

budaya organisasi 

yang dinamis 

sebagai berikut:
131

 

Innovation 

and risk 

taking 

1. meningkatkan 

kreativitas 

2. Melakukan 

inovasi atau 

gagasan baru 

3. siap mengambil 

resiko. 
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1. inovasi dan 

keberanian 

mengambil 

resiko 

(innovating and 

risk taking) 

2. perhatian 

terhadap detail 

(attention to 

detail) 

3. berorientasi 

pada hasil 

(outcame 

orientation) 

4. berorientasi 

pada manusia 

(people 

orientation) 

5. berorientasi tim 

(team 

orientation) 

6. agresip 

(aggresiveness) 

stabil (stability) 

Attention to 

detail 

4. memperhatikan 

pekerjaan secara 

detail. 

5. menyeleseikan 

pekerjaan 

dengan tepat dan 

cermat. 

Outcome 

orientation 

6. menekankan 

pada hasil yang 

optimal 

7. menyeleseikan 

pekerjaan 

dengan cepat 

People 

orientation 

8. kesempatan 

andil dalam 

memberikan 

saran bagi 

perusahaan. 

9. Sanksi tegas 

Team 

Orientation  

10. menjalin 

kerjasama 

11. loyalitas 

terhadap tim 

aggresiveness 12. datang tepat 

waktu dan 

disiplin 

13. mematuhi 

peraturan 

stability 14. Meningkatkan 

kinerja dan 

mempertahankan

nya. 

15. Merasa ikut 

memiliki 

Kompensas

i (X3) 

Kompensasi 

merupakan balas 

jasa yang diterima 

oleh karyawan dari 

hasil pikiran, 

tenaga dan waktu 

dalam mengerjakan 

pekerjaan 

perusahaan.
132

  

Upah/Gaji  1. Upah dan gaji 

yang saya 

terima membuat 

saya 

meningkatkan 

produktivitas 

dalam bekerja. 

2. Kompensasi 

yang saya 
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Menurut Cascio 

pada dasarnya ada 

dua komponen 

dalam 

remunisasi/imbalan

, yaitu yang 

berbentuk uang 

seperti upah/gaji, 

bonus, komisi dan 

penghargaan lain 

dalam bentuk uang 

sedangkan imbalan 

non uang 

contohnya adalah 

program-program 

proteksi, memberi 

kesempatan 

berpartisipasi 

dalam membuat 

keputusan, 

memberi peluang 

untuk ikut pelatihan 

dan perhatian.
133

 

 

terima sesuai 

dengan 

besarnya 

tanggung jawab 

yang diemban. 

Tunjangan  3. Instansi telah 

memberikan 

bermacam-

macam 

tunjangan 

kepada saya 

4. Instansi 

memerikan 

tunjangan 

rekreaksi 

kepada 

karyawannya 

Bonus  5. Instansi 

memberikan 

bonus kepada 

saya jika saya 

berprestasi atau 

bekerja diatas 

standar yang 

ditetapkan. 

6. Instansi 

memberikan 

bonus kepada 

saya jika saya 

berprestasi atau 

bekerja diatas 

standar yang 

ditetapkan. 

Kenyamanan  7. Instansi telah 

menyediakan 

fasilitas-fasilitas 

(parkir, telepon, 

ruang kerja 

yang nyaman 

dan mushola) 

yang memadai 

8. Kebijakan atau 

sistem 
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pemberian gaji, 

jaminan sosial, 

tunjangan dan 

bonus di 

instansi ini 

cukup adil. 

9. Pelatihan dan 

Pengembangan 

bagi karyawan 

Kinerja (Y)  kinerja atau 

perfomance 

merupakan 

gambaran 

mengenai tingkat 

pencapaian 

pelaksanaan suatu 

program kegiatan 

atau kebijakan 

dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, visi 

dan misi organisasi 

yang ditungkan 

melalui 

perencanaan 

strategis suatu 

organisasi. kinerja 

dapat diukur  dan 

diketahui jika 

individu atau 

sekelompok  

karyawan telah 

mempunyai kriteria 

atau standar 

keberhasilan tolok 

ukur yang 

ditetapkan oleh 

organisasi.
134

 

 

 

Pengetahuan 

tentang 

pekerjaan 

1. memahami tugas 

dan tanggung 

jawab pekerjaan 

2. menggunakan 

informasi, 

peralatan, teknik 

dengan tepat dan 

benar. 

Kualitas kerja  3. ketelitian dalam 

bekerja. 

4. mematuhi 

peraturan dan 

prosedur 

kesehatan dan 

keselamatan 

kerja. 

Produktivitas  5. menyeleseikan 

tugas kerja 

secara konsisten. 

6. menggunakan 

waktu dengan 

efisien 

7. memelihara 

tempat kerja 

tetap teratur 

sesuai fungsinya. 

Kooperatif 

dan kerja 

sama 

8. memelihara 

hubungan kerja 

yang efektif. 

9. dapat bekerja 

sama dalam tim. 

10. mengakui 

kesalahan sendiri 

dan mau belajar 
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dari kesalahan 

tersebut. 

Tanggung 

jawab 
11. hadir secara rutin 

dan tepat waktu 

12. mengikuti 

instruksi-

instruksi. 

13. bekerja secara 

mandiri.  

Kemampuan 

berkomunikas

i dan 

berinteraksi. 

14. dapat 

berkomunikasi 

dengan jelas dan 

tepat secar lisan 

dan tulisan. 

15. memelihara sikap 

yang baik dan 

profesional 

dalam segala 

hubungan antar 

individu. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

R. Profil  Kopsyah BMT Hasanah Jabung Ponorogo 

1. Sejarah Berdirinya Kopsyah BMT Hasanah 

Kopsyah BMT Hasanah merupakan lembaga keuangan yang telah 

berbadan hukum  dengan nomor : 554/BH/XVI.21/2011 yang telah 

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Industri Perdagangan Koperasi Usaha 

Kecil dan Menengah Kabupaten Ponorogo pada 04 April 2011. Berdirinya 

dilatarbelakangi keinginan untuk mendirikan Lembaga Keuangan Mikro 

Syariah. Adapun pendirian lembaga ini bukan diprakarsai oleh 

persyarikatan tetapi oleh sebagian besar keluarga dari Bani Salamah 

Bangsalan dan beberapa personil pimpinan cabang Muhammadiyah 

Sambit, atas desakan Bapak Agus Edi S. yang pada waktu itu 

berkecimpung didalam lembaga keuangan syariah non Bank di Jakarta 

(Dirut Takaful Keluarga) maka semakin bersemangat lagi untuk 

mendirikan. Tanggal 13 November 2010 menyelenggarakan rapat 

pendirian dihadiri 23 orang di rumah Bapak B. Sulistio dengan alamat 

RT/RW 02/01 Dusun Bangsalan, Desa Bangsalan, Kec. Sambit, Kab. 

Ponorogo berlangsung pukul 15.00-17.00, dihadiri oleh pejabat dari 

Indakop Ponorogo Bapak Drs. Hari Subagyo, MM.
135

 

2. Lokasi Kopsyah BMT Hasanah Jabung  

Desa Jabung Kec. Mlarak Kab. Ponorogo
136
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3. Visi dan Misi Kopsyah BMT Hasanah Jabung  

Visi: menjadi lembaga keuangan syariah yang mampu 

menginspirasi dan menggerakkan umat menuju kemandirian, serta 

meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan bagi anggota dan mitra 

binaan sehingga mampu berperan aktif sebagai kholifah Allah SWT, untuk 

menggapai ridlo-Nya.
137

 

Misi: Kami bertekad untuk memberikan layanan dan solusi terbaik 

dalam segala hal penghimpunan dana zizwa dan tijari serta 

menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan, pembinaan, pendampingan 

dan pengembangan ekonomi umat secara amanah dan profesional dengan 

menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, 

memberdayakan pengusaha mikro, kecil dan menengah, mensinergikan 

kepedulian aghniya’ (orang mampu) dengan dhu’afa’ (kurang mampu) 

secara terkelola dan berkesinambungan.
138

 

Tujuan:  Meningkatkan kesejahteraan umat dan mempunyai posisi 

tawar (daya saing) anggota dan mitra binaan serta menjamin ukhuwah 

islamiyah dengan saling tolong menolong sebagai perwujudan Firman 

Allah dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat dua, yang artinya “dan tolong 

menolonglah dalam kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong 

dalam pelanggaran dan dosa”.
139

 

4. Bidang Kelembagaan 

a. Organisasi  

Kopsyah BMT Hasanah telah berbadan hukum dengan nomor: 

554/BH/XVI.21/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Industri 

Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten 

Ponorogo.
140
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b. Keanggotaan  

Jumlah anggota Kopsyah BMT Hasanah sampai dengan 31 

Desember 2018 adalah 3.061 orang dengan rincian anggota pendiri 99 

orang anggota 2.962 orang.
141

 

1) Pengurus Kopsyah BMT Hasanah periode 2018-2020 

a) Ketua  : B. Sulistio 

b) Sekretaris  : Faruq Ahmad Futaqi, S.E., M.E. 

c) Bendahara : Drs. Mudiono, M. Pd. 

2) Dewan Pengawas Syariah 

a) B. Sudarmanto, S. Pd 

b) Ir. Agus Edi Purnomo, M. Ec 

c) Drs. Sunarto 

3) Pengelola/karyawan tamwil 

a) Manajer    : Toni Sasono 

b) Kepala Keuangan  : Dwi Rahayu 

c) Teller/Admin  : Deby Septiana,S.E. 

: Ririn Untari 

: Rusmini 

d) Accounter Officer  : Fitri Ainul Fuad 

: Muh. Rifai, S.H. 

: Linda Dewi Nuryanti, S.E. 

: Siti Zubaidah, S.Pd, M.Pd. 

4) Pengelola/karyawan Ma>l.  

a) Manajer    : Kurniadi 

b) Keuangan    : Dwi Rahayu 

c) Fundriser    : Slamet Wahono 
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S. Deskripsi Responden  

Responden dalam penelitian ini adalah karyawan Kopsyah BMT 

Hasanah Jabung. Responden yang menjadi objek penelitian ini berjumlah 14 

orang. Penggolongan yang dilakukan kepada responden dalam penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui secara jelas dan akurat mengenai gambaran 

responden sebagai objek penelitian. Gambaran responden dalam penelitian ini 

dapat dijelaskan sebagai berikut:   

1. Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin  

Proporsi identitas responden dalam penelitian ini adalah 

pengelompokkan responden berdasarkan jenis kelamin, yang dimaksudkan 

untuk mengetahui besarnya tingkat proporsi pengelompokkan jenis 

kelamin pria dan wanita. Dari penelitian 14 responden, jenis kelamin 

responden dapat ditunjukkan pada tabel berikut:   

Tabel 4.1 

Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Keterangan Jumlah (orang) Persentase (%) 

Laki-laki  7 50% 

Perempuan  7 50% 

Total responden  14 100% 
Sumber: data SPSS diolah 2019 

Diagram 4.1 

Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
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Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa dari 

penelitian 14 responden menunjukkan bahwa penggolongan responden 

berdasarkan jenis kelamin sama antara karyawan laki-laki dan 

perempuan yaitu sama-sama sebanyak tujuh orang. 

2. Deskripsi responden berdasarkan usia  

Proporsi identitas responden dalam penelitian ini adalah 

pengelompokkan responden berdasarkan usia, yang dimaksudkan 

untuk mengetahui besarnya tingkat proporsi pengelompokkan usia. 

Dari penelitian 14 responden, usia responden dapat ditunjukkan pada 

tabel berikut:  

Tabel 4.2 

Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 

 

Usia  Jumlah (orang) Persentase (%) 

< 20 tahun -  

20-30 tahun 8 80% 

31-40 tahun  6 20% 

41-50 tahun - 100% 
Sumber: data SPSS diolah 2019 

Diagram 4.2 

Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 
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Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa dari penelitian 14 

responden menunjukkan bahwa penggolongan responden berdasarkan usia 

yang paling banyak adalah karyawan berusia antara 20-30 tahun sebanyak 8 

orang atau 57% dan 43% berusia  31-40 tahun. 

3. Deskripsi responden berdasarkan pendidikan  

Proporsi identitas responden dalam penelitian ini adalah 

pengelompokkan responden berdasarkan pendidikan karyawan, yang 

dimaksudkan untuk mengetahui besarnya tingkat proporsi pengelompokkan 

pendidikan. Dari penelitian 14 responden, pendidikan  responden dapat 

ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.3 

Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan   Jumlah (orang) Persentase (%) 

SMA/MA 7 50% 

S-1 4 29% 

S-2  3 21% 

S-3 - 100% 
Sumber: data SPSS diolah 2019 

Diagram 4.3 

Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan 

 

Berdasarkan tabel 4.B.3 diatas dapat diketahui bahwa dari penelitian 

14 responden menunjukkan bahwa penggolongan responden berdasarkan 
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sebesar 50%, pendidikan  S-1 sebanayak 29% dan pendidikan S-2 sebanyak 

21%. 

4. Deskripsi responden berdasarkan masa kerja  

Proporsi identitas responden dalam penelitian ini adalah 

pengelompokkan responden berdasarkan masa kerja karyawan, yang 

dimaksudkan untuk mengetahui besarnya tingkat proporsi pengelompokkan 

masa kerja. Dari penelitian 14 responden, masa kerja  responden dapat 

ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.4  

Deskripsi Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Pendidikan   Jumlah (orang) Persentase (%) 

< 5 tahun  8 57% 

>5 tahun  6 43% 

Total   100% 

Sumber: data SPSS diolah 2019 

Diagram 4.4 

Deskripsi responden berdasarkan masa kerja 
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Berdasarkan tabel 4.B.4 diatas dapat diketahui bahwa dari penelitian 

14 responden menunjukkan bahwa penggolongan responden berdasarkan 

masa kerja < lima tahun 8 orang dan > 5 tahun 6 orang. 

 

 

T. Deskripsi Data Penelitian 

Deskripsi variabel dalam penelitian ini terdiri dari manajemen konflik, 

budaya organisasi dan kompensasi (dependen) dan kinerja karyawan 

(independen). Data jawaban variabel-variabel tersebut diperoleh dari hasil 

penyebaran kuesioner dan angket kepada responden yang penulis tentukan 

sebagai sampel penelitian, yaitu karyawan Kopsyah BMT Hasanah Jabung. 

Berikut ini data jawaban responden yang penulis sajikan dalam bentuk 

diagram data, tabel data dan deskripsi data 

1. Variabel Manajemen Konflik  

Diagram 4.5  

Variabel Manajemen Konflik 
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Sumber: data diolah 2019. 

Berdasarkan diagram 4.5 ditunjukkan untuk variabel manajemen 

konflik, item pernyataan (1) sebanyak 7 responden menyatakan setuju dan 

7 responden menyatakan netral bahwa karyawan mempunyai inisiatif 

dalam menyeleseikan konflik. 
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Item pernyataan (2), 1 responden menyatakan sangat setuju, 7 

responden menyatakan setuju dan 6 responden menyatakan netral bahwa 

karyawan lebih tertantang dalam mengembangkan diri dan kesempatan 

untuk belajar mengerjakan hal yang baru dalam menangani konflik. 

Item pernyataan (3), 3 responden menyatakn sangat setuju, 9 

responden menyatakan setuju dan 2 responden menyatakan netral bahwa 

karyawan Kopsyah BMT Hasanah selalu membuat solusi alternatif pada 

saat memecahkan masalah 

Item pernyataan (4), sebanyak 3 responden menyatakan sangat 

setuju, 9 responden menyatakan setuju dan 2 responde menyatakan netral 

bahwa karyawan saling membantu ketika mengalami kesulitan dalam 

pekerjaan. 

Item pernyataan (5), 7 responden menyatakan setuju dan 7 

responden menyatakan netral bahwa karyawan selalu berkompromi dalam 

menyeleseikan masalah. 

Item pernyataan (6), 6 responden menyatakan sangat setuju dan 8 

responden menyatakan setuju dan 3 responden menyatakan netral bahwa 

karyawan Saya selalu menghargai pendapat orang lain dan bersedia 

menerima usul dan saran. 

Untuk mempermudah pembacaan data, penulis sajikan dalam 

bentuk tabel berikut ini: 

Tabel 4.5 

Jawaban Responden Variabel Manajemen Konflik 

No Pernyataan STS TS N S SS Total 

1 Inisiatif   0 0 7 7 0 14 

2 Pengembangan diri  0 0 6 7 1 14 

3 Solusi alternatif  0 0 2 9 3 14 

4 Saling membantu 0 0 2 9 3 14 

5 Berkompromi  0 0 7 7 0 14 

6 Menghargai  0 0 3 8 3 14 

Sumber: data diolah 2019 



 

74 
 

Mayoritas jawaban atas pernyataan terkait manajemen konflik 

setuju dan sangat setuju, sedangkan yang menyatakan netral hanya satu 

responden, tidak setuju dan sangat tidak setuju sama sekali tidak ada, 

maka dapat disimpulkan bahwa karyawan Kopsyah BMT Hasanah 

memahami manajemen konflik dalam perusahaan/lembaga tempat mereka 

bekerja. 

2. Variabel budaya organisasi 

Diagram 4.6 

 Variabel budaya organisai 

 

Sumber: data diolah 2019. 

Berdasarkan diagram 4.2 ditunjukkan untuk variabel budaya 

organisasi, item pernyataan (1) sebanyak 2 responden menyatakan sangat 

setuju, 10 responden menyatakan  setuju dan 2 responden menyatakan 

netral bahwa pimpinan untuk meningkatkan kreativitas agar pekerjaan 

dapat terseleseikan dengan cepat dan aman  

Item pernyataan (2), sebanyak 3 responden menyatakan sangat setuju, 10 

responden menyatakan setuju dan 1 responden menyatakan netral bahwa 

pimpinan mendorong karyawan untuk melakukan inovasi  atau gagasan 

baru dalam pekerjaan. 
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Item pernyataan (3), 2 responden menyatakan sangat setuju, 8 

responden menyatakan setuju dan 4 responden menyatakan netral bahwa 

karyawan siap mengambil resiko dalam melakukan pekerjaan yang 

menjadi tanggung jawabnya. 

Item pernyataan (4), sebanyak 3 responden menyatakan sangat 

setuju dan 11 responden menyatakan setuju bahwa karyawan BMT 

Hasanah selalu memperhatikan pekerjaan secara detail dan 

mengerjakannya dengan teliti. 

Item pernyataan (5), sebanyak 2 responden menyatakan sangat 

setuju, 8 responden setuju dan 4 responden menyatakan netral bahwa 

karyawan BMT Hasanah selalui berusaha menseleseikan pekerjaan dengan 

tepat dan cermat. 

Item pernyataan (6), 2 responden menyatakan sangat setuju, 11 

responden menyatakan setuju dan 1 responden menyatakan netral  bahwa 

karyawan BMT Hasanah senantiasa bekerja dengan menekankan pada 

hasil yang optimal  

Item pernyataan (7), 4  responden menyatakan sangat setuju, 9 

responden setuju dan 1 responden menyatakan netral bahwa karyawan 

Saya selalu berusaha menyeleseikan pekerjaan dngan cepat dan tepat. 

Item pernyataan (8), sebanyak 2 responden menyatakan sangat 

setuju, 9 responden menyatakan setuju, 2 responden menyatakan netral 

dan 1 responden menyatakan tidak setuju bahwa karyawan Kopsyah BMT 

Hasanah diberi kesempatan oleh atasan untuk andil dalam memberikan 

saran bagi perusahaan. 

Item pernyataan (9), 2 responden menyatakan sangat setuju, 9 

responden menyatakan setuju dan  3 responden menyatakan netral bahwa 

Adanya sanksi atau hukuman yang tegas terhadap kesalahan yang 

dilakukan oleh karyawan tanpa pandang bulu. 
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Item pernyataan (10), 2 responden menyatakan sangat setuju, 9 

responden menyatakan setuju dan  3 responden menyatakan netral bahwa 

berusaha menjalin kerjasama dengan anggota satuan kerja lain untuk 

meningkatkan hasil yang terbaik bagi perusahaan. 

Item pernyataan (11), sebanyak 2 responden menyatakan sangat 

setuju, 11 responden menyatakan setuju dan 1 responden menyatakan 

tidak setuju bahwa Loyalitas saya terhadap tim sangat tinggi untuk 

mencapai target yang telah ditetapkan pihak manajemen lembaga BMT 

Hasanah. 

Item pernyataan (12), sebanyak 2 responden menyatakan sangat 

setuju, 8 responden menyatakan setuju dan 4 responden menyatakan netral  

bahwa karyawan BMT Hasaah senantiasa datang tepat waktu pada 

waktunya dan disiplin waktu agar pekerjaan terseleseikan dengan baik. 

Item pernyataan (13), sebanyak 2 responden menyatakan sangat 

setuju, 10 responden menyatakan setuju dan 2 responden menyatakan 

netral  bahwa dalam bekerja karyawan berusaha untuk mematuhi peraturan 

yang ada walaupun tidak ada pengawasan. 

Item pernyataan (14), sebanyak 2 responden menyatakan sangat 

setuju dan 12 responden menyatakan setuju bahwa senantiasa 

meningkatkan kinerja dan mempertahankannya. 

Item pernyataan (15), sebanyak 3 responden menyatakan sangat 

setuju dan 11 responden menyatakan setuju  bahwa karyawan merasa ikut 

memiliki perusahaan dalam bekerja. 

Untuk mempermudah pembacaan data, penulis sajikan dalam 

bentuk tabel berikut ini: 

Tabel 4.6 

Jawaban Responden Variabel Budaya Organisasi 

No Pernyataan 

(item) 

STS TS N S SS Total 

1 Meningkatkan 

kreativitas  
0 0 2 10 2 14 

2 Inovasi dan gagasan 

baru 
0 0 1 10 3 14 
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No Pernyataan 

(item) 

STS TS N S SS Total 

3 
Mengambil resiko 

0 0 4 8 2 14 

4 
Detail  

0 0 0 11 3 14 

5 
Tepat dan cermat 0 0 4 8 2 14 

6 
Hasil optimal  0 0 1 11 2 14 

7 
Cepat 0 0 1 9 4 14 

8 Andil dalam 

memberi saran  
0 1 2 9 2 14 

9 
Adanya sanksi  0 0 3 9 2 14 

10 
Kerjasama 0 0 3 9 2 14 

11 
Loyalitas 

0 0 1 11 2 14 

12 
Disiplin 

0 0 4 8 2 14 

13 
Mematuhi peraturan 0 0 2 10 2 14 

14 Meningkatkan 

kinerja 
0 0 0 12 2 14 

15 Merasa ikut 

memiliki 
0 0 0 11 3 14 

Sumber : data diolah 2019. 

Mayoritas jawaban atas pernyataan terkait budaya organisasi setuju 

dan sangat setuju, beberapa yang menyatakan netral serta hanya satu tidak 

setuju dan sangat tidak setuju sama sekali tidak ada, maka dapat 

disimpulkan bahwa karyawan Kopsyah BMT Hasanah memahami budaya 

organisasi dalam perusahaan/lembaga tempat mereka bekerja. 
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3. Variabel kompensasi  

Diagram 4.7  Variabel kompensasi. 

 

Sumber: data diolah 2019 

Berdasarkan diagram 4.3 ditunjukkan untuk variabel kompensasi, 

item pernyataan (1) sebanyak 2 responden menyatakan sangat setuju, 9 

responden menyatakan  setuju dan 3 responden menyatakan netral bahwa 

upah dan gaji yang diterima karyawan membuat meningkatkan 

produktifitas dalam bekerja. 

Item pernyataan (2), sebanyak 2 responden menyatakan sangat 

setuju, 8 responden menyatakan setuju dan 4 responden menyatakan netral 

bahwa kompensasi yang diterima karyawan Kopsyah BMT Hasanah sesuai 

dengan besarnya tanggung jawab yang diemban. 

Item pernyataan (3), sebanyak 3 responden menyatakan sangat 

setuju dan 11 responden menyatakan setuju bahwa Besarnya kenaikan gaji 

yang diberikan kepada saya sudah disesuaikan dengan kondisi ekonomi 

saat ini. 

Item pernyataan (4), sebanyak 2 responden menyatakan setuju, 11 

responden dan 1 responden menyatakan netral bahwa Instansi telah 

memberikan bermacam-macam tunjangan kepada karyawan. 
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Item pernyataan (5), sebanyak 4 responden menyatakan sangat 

setuju, 9 responden menyatakan setuju dan 1 responden menyatakan netral 

bahwa Instansi memerikan tunjangan rekreaksi kepada karyawannya. 

Item pernyataan (6), 2 responden menyatakan sangat setuju, 9 

responden menyatakan setuju, 2 responden menyatakan netral dan 1 

responden menyatakan tidak setuju bahwa Kopsyah BMT Hasanah 

memberikan bonus kepada karyawan jika saya berprestasi atau bekerja 

diatas standar yang ditetapkan. 

Item pernyataan (7) 2  responden menyatakan sangat setuju, 9 

responden menyatakan setuju dan 3 responden menyatakan netral bahwa 

Kopsyah BMT Hasanah menyediakan fasilitas-fasilitas seperti parkir, 

telepon, ruang kerja yang nyaman dan mushola yang memadai. 

Item pernyataan (8), sebanyak 2  responden menyatakan sangat 

setuju, 11 responden menyatakan setuju dan 1 responden menyatakan 

netral bahwa Kebijakan atau sistem pemberian gaji, jaminan sosial, 

tunjangan dan bonus di instansi ini cukup adil.. 

Item pernyataan (9), 2  responden menyatakan sangat setuju, 8 

responden menyatakan setuju dan 4 responden menyatakan netral bahwa 

BMT Hasanah memberikan pelatihan dan pengembangan kepada 

karyawan guna peningkatan kinerja karyawan. 

Untuk mempermudah pembacaan data, penulis sajikan dalam 

bentuk tabel berikut ini: 

Tabel 4.7  

Jawaban Responden Variabel Kompensasi 

No Pernyataan 

(item) 

STS TS N S SS Total 

1 
Upah dan gaji  

0 0 3 9 2 14 

2 
Kompensasi  

0 0 4 8 2 14 

3 Besarnya kenaikan 

gaji  
0 0 0 11 3 14 

4 Bermacam-macam 

tunjangan  
0 0 1 11 2 14 
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5 
Tunjangan rekreaksi  

0 0 1 9 4 14 

6 
Bonus 

0 1 2 9 2 14 

7 Fasilitas-fasilitas 

yang memadai 
0 0 3 9 2 14 

8 
Adil   0 0 1 11 2 14 

9 Pelatihan 

pengembangan 
0 0 4 8 2 14 

Sumber : data diolah 2019. 

 Mayoritas jawaban atas pernyataan terkait kompensasi adalah 

setuju, kemudian setuju dan sedikit yang menyatakan netral. sedangkan 

yang menyatakan tidak setuju 1 responden dan sangat tidak setuju sama 

sekali tidak ada, maka dapat disimpulkan bahwa karyawan BMT Hasanah 

dapat menerima berapapun kompensasi yang diberikan oleh 

perusahaan/lembaga tempat mereka bekerja 

4. Variabel Kinerja karyawan  

Diagram 4.8 Variabel kinerja karyawan 

 

Sumber: data diolah 2019 

Berdasarkan diagram 4.4 ditunjukkan untuk variabel kinerja 

karyawan, item pernyataan (1) sebanyak 2 responden menyatakan sangat 

setuju, 11 responden menyatakan  setuju dan 1 responden menyatakan 

netral bahwa karyawan memahami tugas dan tanggung jawab pekerjaan. 

Sangat setuju

Sangat tidak setuju
0

2

4

6

8

10

12

14
Sangat setuju

Setuju

Netral

Tidak setuju

Sangat tidak setuju



 

81 
 

Item pernyataan (2), sebanyak 1 responden menyatakan sangat 

setuju  dan 13 responden menyatakan setuju bahwa karyawan Kopsyah 

BMT Hasanah selalu menggunakan informasi, peralatan serta teknik 

dengan tepat dan benar dalam bekerja. 

Item pernyataan (3), sebanyak 1 responden menyatakan sangat 

setuju ,12 responden menyatakan setuju dan 1 responden menyatakan 

netral bahwa karyawan selalu menunjukkan perhatian, kecermatan dan 

ketelitian dalam bekerja.  

Item pernyataan (4), sebanyak 2 responden menyatak sangat setuju, 

11 responden menyatakan setuju dan 1 responden menyatakan netral  

bahwa karyawan BMT Hasanah selalu mematuhi peraturan dan prosedur 

kesehatan dan keselamatan kerja. 

Item pernyataan (5) sebanyak 1 responden menyatak sangat setuju, 

12 responden menyatakan setuju dan 1 responden menyatakan netral  

bahwa karyawan menyeleseikan tugas kerja secara konsisten. 

Item pernyataan (6), 2 responden menyatakan sangat setuju dan 12  

responden menyatakan setuju karyawan menggunakan waktu dengan 

efisien. 

Item pernyataan (7) 1 responden menyatakan sangat setuju, 12 

responden menyatakan setuju dan 1 responden menyatakan netral  bahwa 

karyawan  selalu memelihara tempat kerja tetap teratur sesuai fungsinya.  

Item pernyataan (8), sebanyak 2 responden menyatakan sangat 

setuju dan 12 responden menyatakan setuju bahwa karyawaan memelihara 

hubungan kerja yang efektif  

Item pernyataan (9), sebanyak 2 responden menyatakan sangat 

setuju dan 12 responden menyatakan setuju bahwa karyawan dapat 

bekerjasama dalam tim. 

Item pernyataan (10), 3 responden menyatakan sangat setuju dan 

11 responden menyatakan setuju bahwa karyawan Kopsyah BMT Hasanah 

berani mengakui kesalahan yang telah dilakukan dan mau belajar dari 

kesalahan tersebut. 
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Item pernyataan (11), sebanyak 3 responden menyatakan sangat 

setuju dan 11 responden menyatakan setuju bahwa karyawan hadir secara 

rutin dan tepat waktu setiap bekerja. 

Item pernyataan (12), sebanyak 1 responden menyatakan sangat 

setuju, 11 responden menyatakan setuju dan 2 responden menyatakan 

netral  bahwa karyawan selalu mengikuti intruksi-intruksi dari pimpinan. 

Item pernyataan (13), 1 responden menyatakan sangat setuju dan 

13 responden menyatakan setuju bahwa karyawan mampu menyeleseikan 

tugas yang telah dibebankan secara mandiri 

Item pernyataan (14), sebanyak 1 responden menyatakan sangat 

setuju, 12 responden menyatakan setuju dan 1 responden menyatakan 

netral  bahwa karyawan dapat berkomunikasi dengan jelas dan tepat secara 

lisan maupun tulisan. 

Item pernyataan (15), sebanyak 3 responden menyatakan sangat 

setuju dan 11 responden menyatakan setuju bahwa karyawan memelihara 

sikap yang baik dan profesional dalam segala hubungan antar individu. 

Untuk mempermudah pembacaan data, penulis sajikan dalam 

bentuk tabel berikut ini: 

Tabel 4.8 

 Jawaban Responden Variabel Kinerja Karyawan 

No Pernyataan STS TS N S SS Total 

1 Memahami tugas 0 0 1 11 2 14 

2 Menggunakan 

peralatan tepat 
0 0 0 13 1 14 

3 Cermat teliti 0 0 1 12 1 14 

4 Mematuhi peraturan 0 0 1 11 2 14 

5 Konsisten  0 0 1 12 1 14 

6 Efisien waktu 0 0 0 12 2 14 

7 Memelihara tempat 0 0 1 12 1 14 

8 Hubungan kerja 0 0 0 12 2 14 

9 Bekerja sama 0 0 0 12 2 14 

10 Berani mengakui 

kesalahan 
0 0 0 11 3 14 

11 Hadir tepat waktu 0 0 0 11 3 14 

12 Mengikuti instruksi 0 0 2 11 1 14 

13 Mandiri 0 0 0 13 1 14 
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No Pernyataan STS TS N S SS Total 

14 Komunikasi jelas 0 0 1 12 1 14 

15 Profesional  0 0 0 11 3 14 

Sumber : data diolah 2019. 

Mayoritas jawaban atas pernyataan terkait kinerja karyawan setuju, 

kemudian sangat setuju dan netral, sedangkan yang menyatakan tidak 

setuju dan sangat tidak setuju sama sekali tidak ada, maka dapat 

disimpulkan bahwa karyawan Kopsyah BMT Hasanah memahami kinerja 

dalam perusahaan/lembaga tempat mereka bekerja. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

U. Uji Kualitas Data 

1.  Uji Validitas Data  

Uji validitas untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu 

daftar (konstruk) pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel.
142

 

Teknik yang dipakai yaitu membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. 

R tabel dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji dua sisi dan jumlah data 

(n)=14, df=n-2 maka dapat r tabel sebesar 0,532. Hasil pengujian 

validitas data dapat dilihat pada tabel 5.1 dibawah ini 

Tabel 5.1 

Hasil Uji Validitas Manajemen konflik  

No Indikator  r hitung r tabel Keterangan 

1 Item1 0,676 0,532 Valid  

Item2 0,769 0,532 Valid  

Item3 0,882 0,532 Valid  

Item4 0,882 0,532 Valid  

Item5 0,676 0,532 Valid  

Item6 0,672 0,532 Valid  

       Sumber: data SPSS diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 5.A.1.1 diatas dapat diketahui bahwa nilai 

variabel manajemen konflik terdapat 6 item dinyatakan valid karena 

menunjukkan bahwa r hitung > r tabel sehingga hasilnya dapat diambil 

untuk pengujian selanjutnya.  
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Tabel 5.2 

Hasil Uji Validitas Budaya Organisasi 

 

No Indikator  r hitung  r tabel Keterangan  

2 Item1 0,757 0,532 Valid  

Item2 0,726 0,532 Valid  

Item3 0,787 0,532 Valid  

Item4 0,847 0,532 Valid  

Item5 0,840 0,532 Valid  

Item6 0,876 0,532 valid 

Item7 0,684 0,532 valid 

Item8 0,753 0,532 valid 

Item9 0,708 0,532 valid 

Item10 0,821 0,532 valid 

Item11 0, 802 0,532 valid 

Item12 0,787 0,532 valid 

Item13 0,778 0,532 Valid 

Item14 0,941 0,532 Valid 

Item15 0,793 0,532 Valid 

Sumber: data SPSS diolah, 2019. 

Berdasarkan tabel 5.A.1.2 diatas dapat diketahui bahwa nilai 

variabel budaya organisasi terdapat 15 item dinyatakan valid karena 

menunjukkan bahwa r hitung > r tabel sehingga hasilnya dapat diambil 

untuk pengujian selanjutnya.  

Tabel 5.3 

Hasil Uji Validitas Kompensasi 
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No Indikator  r hitung  r tabel Keterangan  

3 Item1 0,809 0,532 Valid  

Item2 0,760 0,532 Valid  

Item3 0,834 0,532 Valid  

Item4 0,899 0,532 Valid  

Item5 0,742 0,532 Valid  

Item6 0,813 0,532 Valid  

Item7 0,749 0,532 Valid   

Item8 0,743 0,532 Valid   

Item9 0,861 0,532 Valid  

Sumber: data SPSS diolah 2019. 

Berdasarkan tabel 5.A.1.3 diatas dapat diketahui bahwa nilai 

variabel kompensasi terdapat 9 item dinyatakan valid karena menunjukkan 

bahwa r hitung > r tabel sehingga hasilnya dapat diambil untuk pengujian 

selanjutnya.  

Tabel 5.4 

Hasil Uji Validitas Kinerja Karyawan 

No Indikator  r hitung  r tabel Keterangan  

4 Item1 0,804 0,532 Valid  

Item2 0,862 0,532 Valid  

Item3 0,728 0,532 Valid  

Item4 0,768 0,532 Valid 

Item5 0,728 0,532 Valid 

Item6 0,898 0,532 Valid 

Item7 0,685 0,532 Valid 

Item8 0,713 0,532 Valid 
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Item9 0,898 0,532 Valid 

Item10 0,834 0,532 Valid 

Item11 0,755 0,532 Valid 

Item12 0,682 0,532 Valid 

Item13 0,862 0,532 Valid 

Item14 0,685 0,532 Valid 

Item15 0,834 0,532 Valid 

     Sumber: data SPSS diolah, 2019. 

Berdasarkan tabel 5. 4 diatas dapat diketahui bahwa nilai variabel 

kinerja karyawan terdapat 16 item dinyatakan valid karena menunjukkan 

bahwa r hitung > r tabel sehingga hasilnya dapat diambil untuk pengujian 

selanjutnya.  

2. Uji Reliabilitas Data 

Uji reliabilitas adalah uji keterandalan merupakan suatu ukuran yang 

menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya (dapat diandalkan) 

atau dengan kata lain menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tersebut 

tetap konsisten jika dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala 

yang sama.
143

 

Dari beberapa literatur disebutkan bahwa kriteria indeks reliabilitas 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.5 

 Kriteria Indeks Reliabilitas 

No Interval Kriteria 

1 <0,200 Sangat rendah  

2 0,200-0,399 Rendah  

3 0,400-0,599 Cukup  
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4 0,600-0,799 Tinggi  

5 0,800-0,1000 Sangat tinggi  

Sumber: slamet santoso, 2015 

Adapun hasil perhitungan dengan menggunakan spss diperoleh data 

sebagai berikut: 

Tabel 5.6  

 Hasil SPSS Reliabilitas 

Variabel Cronbach alpha Status 

Manajemen konflik (X1) 0,799 Reliabel  

Budaya organisasi (X2) 0,770 Reliabel  

Kompensasi (X3) 0,784 Reliabel  

Kinerja karyawan (Y) 0,770 Reliabel  

    Sumber : Data SPSS diolah, 2019. 

Hasil pengujian reliabilitas pada tabel 5.6  menunjukkan bahwa semua 

variabel dalam penelitian mempunyai koefisieen cronbach alpha yang tinggi 

sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing  variabel 

kuesioner adalah reliabel yang berarti bahwa kuesioner  yang digunakan 

dalam penelitian ini merupakan kuesioner yang handal, dengan demikian 

penelitian ini bersifat layak digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian.   

V. Pengujian Asumsi Klasik 

Formula atau rumus regresi diturunkan dari suatu asumsi data tertentu, 

dengan demikian tidak semua data dapat diterapkan regresi, jika data tidak 

memenuhi asumsi regresi, maka penerapan regresi akan menghasilkan 

estimasi yang bias. Berikut ini adalah hasil pengujian asumsi klasik yang 

terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan 

autokorelasi. 

1. Uji Normalitas Residual  

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji 

apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi berdistribusi secara 
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normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai 

residual yang berdistribusi secara normal.
144

 

a) Metodegrafik  

Uji normalitas residual dengan metode grafik yaitu dengan 

melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik normal P-

P Plot of regresi standardized residual. Sebagai keputusannya, jika 

titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka 

nilai residual tersebut normal. 

 

 

 

 

Gambar 5.1 

Hasil uji metodegrafik 
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Dari gambar 5.1 dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar 

sekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka residual tersebut 

berdistribusi normal. 

b) Metode uji one sample kolmogrovsmirnov  

Dalam uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah berdistribusi 

normal atau tidak. Residual berdistribusi normal jika nilai signifikansi 

lebih dari 0,05.
145

 Berikut hasil uji  one sample kolmogrovsmirnov 

Tabel 5.7 

Hasil Uji Normalitas Menggunakan kolmogrov-smirnov test  

No  Keterangan Nilai  

1 Asymp. Sig. (2-tailed) 0,508 

    Sumber: data diolah SPSS, 2019 

Dari hasil output dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 

(Asymp.Sig 2-tailed) sebesar 0,508. Karena nilai signifikansi lebih dari 

0,05 maka nilai residual terdistribusi dengan normal. 
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2. Uji Multikolonieritas  

Multikolonieritas artinya antar variabel independen yang terdapat 

dalam model regresi memiliki hubungan linier yang sempurna atau 

mendekati sempurna. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi sempurna atau mendekati sempurna diantara variabel bebasnya. 

Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolonieritas antara 

lain dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan tolerance, 

apabila nilai VIF kurang dari 10 dan tolerance lebih dari 0,1 maka 

dinyatakan tidak terjadi multikolonieritas.
146

 

Tabel 5.8 

Hasil Uji Multikolonieritas 

No  Variable  Tolerance VIF 

1 Manajemen konflik 0,573 1,744 

2 Budaya organisasi 0,043 23,200 

3 Kompensasi 0,047 21,146 

   Sumber: data diolah SPSS, 2019. 

Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai tolerance  

untuk manajemen konflik 0,573, budaya organisasi 0,043 dan 

kompensasi 0,047 seluruhnya kurang dari 0,10. Nilai VIF manajemen 

manajemen konflik 1,744 berada di bawah 10 maka tidak terjadi 

multikolonieritas, sedangkan  budaya organisasi 23,200 dan kompensasi 

21,146 seluruh nilai VIF berada diatas 10 maka dapat disimpulkan terjadi 

multikolonieritas. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada 

semua pengamatan didalam model regresi. Regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi heteroskedastisitas. Metode yang dipakai yaitu metode 

grafik (melihat pola titik-titik pada grafik regresi). 
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Dasar kriteria dalam pengambilan keputusan yaitu: 

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu 

pola tertentu yang teratur (bergelembang, melebar kemudian 

menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas. 

b. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar diatas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Gambar 5.2  

Hasil uji heteroskedastisitas  

 
 Berdasarkan hasil pengolahan SPSS dapat diketahui bahwa titik-

titik tidak membentuk pola yang jelas, dan titik-titik menyebar diatas dan 

di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi. 

4. Uji linieritas  

Uji linieritas dilakukan dengan mencari persamaan garis regresi 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan garis regresi yang 
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telah dibuat, selanjutnya di uji keberartian koefisien garis regresi serta 

linieritasnya.
147

 

Berdasarkan hasil pengelolaan data dapat diketahui: 

Tabel 5.9 

Uji linieritas 

No  Keterangan  Nilai F Nilai sig. 

1 Manajemen konflik  0,244 0,930 

2 Budaya organisasi 0,346 0,870 

3 Kompensasi  29,544 0,003 

Sumber : data SPSS diolah, 2019. 

a. Variabel manajemen konflik (X1) terhadap kinerja karyawan (Y) 

mempunyai nilai F sebesar 0,244 dengan nilai sig. sebesar 0,930. 

Nilai sig tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dinyatakan Ho 

diterima dan Ha ditolak, artinya model regresi untuk X1 terhadap Y 

dinyatakan linier.  

b. Variabel budaya organisasi (X2) terhadap kinerja karyawan (Y) 

mempunyai nilai F sebesar 0,346 dengan nilai sig. sebesar 0,870. 

Nilai sig tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dinyatakan Ho 

diterima dan Ha ditolak, artinya model regresi untuk X2 terhadap Y 

dinyatakan linier.  

c. Variabel kompensasi  (X3) terhadap kinerja karyawan (Y) 

mempunyai nilai F sebesar 29,544  dengan nilai sig. sebesar 0,003. 

Nilai sig tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dinyatakan Ho 

ditolak dan Ha diterima, artinya model regresi untuk X1 terhadap Y 

dinyatakan tidak linier. 

5. Uji autokorelasi  

  Uji autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang 

disusun menurut waktu atau tempat. Model regresi yang baik seharusnya 
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tidak terjadi autokorelasi. Etode pengujian menggunakan uji Durbin-

Watson (Dwtest). 
148

 

  Metode pengujian menggunakan uji Durbin-Watson (Dwtest). 

Pengambilan keputusan pada uji Durbin Watson sebagai berikut:
149

 

a. DU < DW < 4-DU maka Ho diterima, artinya tidak terjadi 

autokorelasi. 

b. DU < DL atau DW > 4-DL maka Ho ditolak, artinya terjadi 

autokorelasi. 

c. DL < DW < DU atau 4-DU < DW < 4-DL, Artinya tidak ada 

kepastian atau kesimpulan yang pasti.  

Tabel 5.10 

hasil uji autokorelasi 

No  Keterangan  Nilai  

1 Durbin-watson 1,065 

 Sumber: data SPSS diolah, 2019. 

 Nilai DW hitung adalah 1,065 dan untuk nilai DW, Dengan n= 14 

dan k = 4 di dapat nilai DL 0,7667  dan DU = 1,778. Jadi nilai 4-

DU=2,222 dan 4-DL=3,233. Dari output dapat diketahui nilai Durbin-

Watson sebesar 1,065. Karena nilai DL < DW < DU 

(0,7667<1,065<1,778) Artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan 

yang pasti. Untuk mengatasi hal tersebut maka akan dilanjutkan 

melalui uji run test dengan SPSS. Dasar pengambilan keputusan 

dalam uji Run test adalah sebagai berikut: 

1. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) < dari 0,05 maka terdapat gejala 

autokorelasi. 

2. Jika Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > dari 0,05 maka tidak 

terdapat gejala autokorelasi. 
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Tabel 5.11 

Hasil Uji Run Test 

No  Keterangan  Nilai  

1 Asymp. Sig. (2-tailed) 0,404 

 Sumber: data SPSS diolah, 2019. 

        Berdasarkan otput SPSS diketahui nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 

sebesar 0,404 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

gejala atau masalah autokorelasi. Dengan demikian, masalah 

autokorelasi yang tidak dapat terseleseikan dengn durbin watson dapat 

teratasi melalui uji run test sehingga analisis regresi linier dapat 

dilanjutkan. 
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W. Uji Regresi Linier Berganda  

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis regresi linier berganda. Analisis regresi berganda digunakan sebagai 

alat analisis statistik karena penelitian dirancang untuk meneliti variabel-

variabel yang berpengaruh dari variabel independen terhadap variabel 

dependen dimana variabel yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari   

satu.  

Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut: 

Y’=a + b1X1 + b2X2 + b3X3 

Y : Nilai prediksi variabel dependen (Kinerja karyawan 

KOPSYAH BMT Hasanah jabung ponorogo 

a  : Konstanta, yaitu nilai Y’ jika X1, X2 dan X3 = 0 

b1, b2, b3 : koefisien regresi, yaitu nilai peningkatan atau penurunan 

variabel Y’ yang didasarkan variabel X1, X2 dan X3 

X1 : Variabel independen (Manajemen konflik) 

X2 : Variabel independen (Budaya organisasi) 

X3 : Variabel independen (Kompensasi)  

Tabel 5.11 

Hasil Regresi Linier Berganda 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

D

ari hasil perhitungan pada tabel 5.11 dapat disajikan kedalam bentuk 

persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: 

Y= 3,895+0,962+1,687+ -1,849 

Nilai konstanta (a) adalah 3,975 hal ini dapat diartikan jika variabel 

manajemen konflik, budaya organisasi dan kompensasi nilainya adalah 0, 

No  Variable  B  

1 Constant  3,895 

2 Manajemen konflik 0,962 

3 Budaya organisasi 1,687 

4 Kompensasi -1,849 
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maka kinerja karyawan nilainya 3,975. dinyatakan konstan dengan nilai 

kinerja karyawan sebesar 3,975. 

Koefisien regresi variabel manajemen konflik (X1) sebesar 0,962 

maka menyatakan bahwa adanya pengaruh positif antara manajemen 

konflik terhadap kinerja karyawan, artinya semakin tinggi manajemen 

konflik maka kinerja karyawan akan semakin meningkat.  

Koefisien regresi variabel budaya organisasi (X2) sebesar 1,687 

maka menyatakan bahwa adanya pengaruh positif antara budaya 

organisasi terhadap kinerja karyawan, artinya semakin tinggi budaya 

organisasi maka kinerja karyawan akan semakin meningkat. 

Koefisien regresi variabel kompensasi (X3) sebesar -1,849 maka 

menyatakan bahwa adanya pengaruh negatif antara kompensasi terhadap 

kinerja karyawan. 

X. Uji Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi (R
2
) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan variabel independen (manajemen konflik, budaya organisasi dan 

kompensasi) dalam menerangkan variasi variabel dependen (kinerja 

karyawan). Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel independen 

dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 

satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dinutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. 

 

Tabel 5.13 

Uji Koefisien Determinasi 

Model  R  R Square 

1 0,766 0,586 

Sumber : data diolah SPSS,  2019. 

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai R
2 

sebesar 0,586  

nilai tersebut menggambarkan bahwa sumbangan variabel independen 

(manajemen konflik, budaya organisasi dan kompensasi) adalah sebesar 59,6 

% dan sisanya sebesar41,4% merupakan sumbangan dari variabel lain yang 
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tidak dimasukkan dalam model yang diajukan dalam penelitian tersebut 

(terkumpul dalam variabel penganggu atau e). Sedangkan untuk nilai R 

sebesar 0,766 atau 76,6% berarti hubungan antara variabel independen 

dengan variabel dependen dalam penelitian tersebut dapat dikatakan 

mempunyai hubungan yang kuat atau erat karena mendekati 100%. 

Y. Uji Hipotesis Parsial (T) 

Uji hipotesis secara parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh 

dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ni 

dilakukan dengan membandingkan T hitung dengan T tabel. Untuk 

memperoleh nilai T tabel, dapat dilihat pada tabel T Student, yaitu pada 

degrees of freedom (df) sebesar 10 (jumlah data dikurangi jumlah variabel) 

dan ½ =5% / 2=2,5%  maka nilai T tabel sebesar 2,228 

 T hitung diperoleh dari hasil kuesioner yang telah disebarkan kepada 

karyawan Kopsyah BMT Hasanah Jabung dan telah diproses melalui SPSS 

16. Hasil uji hipotesis Uji T adalah sebagai berikut:  

Dengan membandingkan T hitung dengan T tabel maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel manajemen konflik yaitu 2,230 > 2,228 maka Ho 

ditolak dan hipotesis penelitian diterima, artinya manajemen konflik 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Manajemen  

konflik  merupakan lagkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak 

ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang 

mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, 

bermufakat atau agresif. Indikator dari manajemen konflik terdiri dari inisiatif 

dalam pemecahan masalah dan kerjasama. Dari hasil yang diperoleh 

menunjukkan bahwa variabel manajemen konflik mempunyai nilai T Hitung 

yang paling tinggi diantara variabel yang lain.  

Berikut hasil distribusi frekuensi terkait jawaban responden 

mengenai manajemen konflik Kopsyah BMT Hasanah Jabung. 
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Diagram 5.1  

Distribusi Frekuensi Variabel Manajemen Konflik 

 

    

Variabel manajemen konflik menunjukkan bahwa terdapat 32% 

menyatakan netral, 56 %  menyatakan setuju dan 12% sangat setuju 

terhadap kuesioner yang berkaitan dengan manajemen konflik. Poin 

peryataan manajemen konflik mencakup inisiatif, pengembangan diri, 

solusi alternatif, saling mebantu, berkompromi dan menghargai. 

 Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Istomo, yang menyatakan manajemen konflik berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan uji t menunjukkan 

bahwa t hitung > t tabel (3,8875>2,064).  

Hal ini sesuai dengan model teori yang  membahas keterkaitan 

antara konflik dan kinerja yang bersumber dari Robbins (1996) 

 

 

 

 

 

 

32% 

56% 

12% 

Manajemen konflik  

Netral Setuju Sangat setuju
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Gambar 5.2 

Hubungan Konflik Terhadap Kinerja 

Tinggi  

 

Kinerja  

 

 A B C 

Rendah  tingkat konflik  tinggi  

Tabel 5.14 

Keterangan Grafik Hubungan Konflik Terhadap Kinerja 

Situasi  Tingkat 

konflik 

Jenis konflik Karakteristik internal 

unit 

Kinerja  

A  Rendah 

atau 

tidak 

ada 

Disfungsional - apatis 

- stagnan 

- tidak tanggap 

perubahan 

- kekurangan ide-ide 

baru 

Rendah  

B  Optimal  Fungsional  - bergairah 

- krisis terhadap 

diri sendiri 

- inovatif  

Tinggi  

C  Tinggi   Disfungsional  - mengganggu 

- kacau 

- tidak koperatif 

Rendah  

Sumber : Robbins
150

 

 Dari penelitian ini diketahui bahwa posisi manajemen konflik 

Kopsyah BMT Hasanah berada pada situasi B yaitu menggambarkan  

keadaan dimana tercapai suatu konflik optimal yang fungsional, yang 

ditandai dengan ciri-ciri organisasi yang bergairah, inovatif dan kritis 
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terhadap karyawan sehingga menjadikan pekerjaan menarik, yang pada 

akhirnya meningkatkan kinerja karyawan. 

 Philip l. Hunsaker mengemukakan bahwa konflik itu bukan sesuatu 

yang negatif, tetapi hal itu secara alami akan tetap ada dalam setiap 

organisasi. Bagaimanapun konflik itu bila dikelola dengan baik maka 

konflik dapat mendukung percepatan pencapaian tujuan organisasi. Ketika 

konflik dikelola secara baik, dapat menumbuhkan kreatifitas, inovasi 

dalam pemecahan masalah dan menumbuhkan perubahan positif bagi 

pengembangan organisasi
151

, penelitian ini sesuai dengan teori yang 

dikemukakan philip l. Hunsaker dengan terwujudnya karyawan BMT 

Hasanah yang kreatif, inovasi dalam pemecahan masalah sehingga 

menjadi energi yang mengakibatkan kinerja karyawan menjadi meningkat. 

Variabel budaya organisasi yaitu 2,478 > 2,447 maka Ho tolak dan 

Ha diterima, artinya budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan Kopsyah BMT Hasanah. Budaya organisasi 

(Organizational culture) adalah sekumpulan asumsi penting (keyakinan 

dan nilai-nilai) yang mempengaruhi opini dan tindakan dalam suatu 

perusahaan. Indikator dari budaya organisasi terdiri atas meningkatkan 

kreativitas, inovasi dan gagasan baru,  keberanian mengambil resiko, 

perhatian terhadap detail, tepat dan cermat dalam bekerja, hasil optimal, 

cepat, andil dalam memberi saran, adanya sanksi, kerjasama, loyalitas, 

disiplin, mematuhi peraturan, meningkatkan kinerja dan merasa ikut 

memiliki dalam bekerja. Dari hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa 

variabel budaya organisasi mempunyai nilai T Hitung 2,478. 

Berikut hasil distribusi frekuensi terkait jawaban responden 

mengenai budaya organisasi Kopsyah BMT Hasanah Jabung. 
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Diagram 5.2  

Distribusi frekuensi variabel budaya organisasi 

 

 
 

Variabel budaya organisasi menunjukkan bahwa terdapat 1% 

menyatakan tidak setuju, 14 % menyatakan netral,  69 %  menyatakan 

setuju dan 16% sangat setuju terhadap kuesioner yang berkaitan dengan 

budaya organisasi. Poin pernyataan budaya organisasi meningkatkan 

kreativitas, inovasi dan gagasan baru, berani mengambil resiko, detail, 

tepat, hasil optimal, cepat dalam bekerja, ikut andil, adanya sanksi, 

kerjasama, loyalitas, disiplin, patuh terhadap peraturan, meningkatkan 

kinerja dan merasa ikut memiliki.  

Hasil penelitian ini mendukung dengan hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Sinaga terkait analisis pengaruh budaya 

terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

variabel budaya organisasi memiliki t hitung > t tabel (6,112>2,000). 

16% 

69% 

14% 

1% 

Budaya organisasi 

Sangat setuju Setuju Netral Tidak setuju
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Selain itu juga sesuai dengan penelitian dengan Kotter dan Hasket dari 

hasil riset empirisnya menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki 

kekuatan dan dapat meningkatkan kinerja karyawan dan pada umumnya 

dapat meningkatkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Hasil 

survey tersebut juga menyimpulkan bahwa: 1) budaya organisasi memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, 2) budaya organisasi 

menjadi faktor yang lebih menentukan dalam sukses atau gagalnya 

perusahaan dalam dekade selanjutnya, 3) budaya organisasi dapat 

mendorong peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang jika 

didalam perusahaan terdiri ataa orang-orang yang layak dan cerdas, dan 4) 

budaya organisasi dibentuk untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 

penelitian ini juga bertentangan dengan temuan para pakar sebagai berikut: 

Penelitian ini sesuai dengan teori terkait hubungan budaya 

organisasi dengan kinerja dikemukakan oleh Tan dalam Wibowo budaya 

organisasi mempunyai peran penting dalam menentukan pertumbuhan 

organisasi. organisasi dapat tumbuh dan berkembang karena budaya 

organisasi yang terdapat didalamnya mampu merangsang semangat  kerja 

sumber daya manusia didalamnya, sehingga kinerja organisasi 

meningkat.
152

 

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi 

yang kondusif yang diterapkan di Kopsyah BMT Hasanah Jabung dapat 

meningkatkan kinerja pegawainya.  

Chatmon Jennifer dan Bersade dari hasil penemuannya 

menyatakan budaya organisasi yang kuat membantu kinerja organisasi 

bisnis karena menciptakan suatu tingkatan yang luar biasa dalam diri para 

karyawan dan budaya organisasi yang kuat membantu kinerja organisasi 

karena memberikan struktur dan kontrol yang dibutuhkan tanpa harus 

bersandar pada birokrasi formal yang kaku dan dapat menekan tumbuhnya 
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motivasi dan inovasi.
153

 Penelitian ini memiliki persamaan dengan 

Chatmon Jennifer dan Bersade karena program pelatihan karyawan 

khususnya marketing dengan tujuan menjadi karyawan/marketing yang 

profesional dan amanah sudah terealisasi dengan maksimal sehingga 

motivasi dan inovasi karyawan Kopsyah BMT Hasanah meningkat.  

Penelitian ini bertentangan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Herdiany tentang  pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja 

karyawan pada pengujian uji t, dihasilkan semua variabel dikatakan 

signifikan dan berpengaruh terhadap variabel Y, kecuali pada variabel 

budaya organisasi yang tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan, 

karena nilai yang dihasilkan t hitung < t tabel. Selain itu juga penelitian 

yang dilakukan oleh Parmen terkait pengaruh budaya organisasi terhadap 

kinerja karyawan, dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Variabel kompensasi  yaitu – 1,795 < 2,447 maka Ho terima dan 

Ha ditolak, artinya kompensasi  tidak berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Kompensasi merupakan balas jasa yang diterima oleh karyawan 

dari hasil pikiran, tenaga dan waktu dalam mengerjakan pekerjaan 

perusahaan. Indikator dari kompensasi terdiri atas, upah/gaji, tunjangan, 

bonus dan kenyamanan. Dari hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa 

variabel kompensasi mempunyai nilai T Hitung 0,288 dibawah nilai 

manajemen konflik dan budaya organisasi. 

Berikut hasil distribusi frekuensi terkait jawaban responden 

mengenai kompensasi Kopsyah BMT Hasanah Jabung. 
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Diagram 5.3 

Distribusi Frekuensi Variabel Kompensasi 

 

 
 

 Variabel kompensasi menunjukkan bahwa terdapat 1% 

menyatakan tidak setuju,  15%  menyatakan netral, 67% menyatakan 

setuju dan 17% sangat setuju terhadap kuesioner yang berkaitan dengan 

kompensasi. Poin pernyataan kompensasi  mencakup upah/gaji, 

kompensasi, besarnya kenaikan gaji,bermacam-macam tunjangan, bonus 

berprestasi, fasilitas memadai, adil dan pelatihan pengembangan. 

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Utami 

terkait kompenssasi terhadap kinerja karyawan yang menunjukkan 

hasilnya secara parsial kompensasi tidak berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Hasil yang diperoleh t hitung sebesar 1,282 < t tabel sebesar 

2,021 dan tingkat signifikansi t lebih besar 0,05 (sig. t = 0,208> 0,05). 

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo terkait  pengaruh kompensasi 

1% 

15% 

67% 

17% 

Kompensasi  
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terhadap kinerja karyawan juga menyatakan bahwa kompensasi tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Teori keadilan yang diformulasikan oleh J. Stacy Adam berusaha 

menerangkan proses bagaimana seorang individu terpuaskan atau tidak 

terpuaskan terhadap suatu kompensasi. Pada peristiwa dimana seorang 

individu tidak puas, teori keadilan memprediksikan perilaku dimana 

seorang individu akan mencari jalan lain untuk menurunkan ketidakpuasan 

yang dirasakannya. Secara implisit hal ini menunjukkan bahwa teori 

keadilan didasarkan pada dugaan mengenai keadilan yang diharapkan oleh 

seorang individu dalam banyak pertukaran yang terjadi dalam kerja
154

 

berdasarkan teori keadilan karyawan akan menentukan keadilan dari 

kompensasi yang diterimanya dengan membandingkan kompensasi yang 

diterimanya melalui input yang dimilikinya, jika adil dalam pemberian 

kompensasi maka kinerja akan meningkat, penelitian ini bertentangan 

dengan teori keadilan karena karyawan tidak mendapatkan kompensasi 

sesuai yang diharapkan/sesuai UMR ini dikarenakan karyawan Kopsyah 

BMT Hasanah bisa menerima dan  mengerti akan kemampuan lembaga 

tersebut dalam pemberian kompensasi. Dengan demikian besar kecilnya 

kompensasi yang diberikan tidak mempengaruhi kinerja karyawan 

Kopsyah BMT Hasanah. 

Siswanto Sastrohadiwiryo menyatakan masalah kompensasi selain 

sensitif karena menjadi pendorong seseorang untuk bekerja, juga karena 

berpengaruh terhadap moral dan disiplin tenaga kerja. Oleh karena itu, 

setiap perusahaan atau organisasi manapun seharusnya dapat memberikan 

kompensasi yang seimbang dengan beban kerja yang dipikul oleh tenaga 

kerja.
155

 Akibat dari ketidakpuasan dalam pembayaran yang dirasa kurang 

akan mengurangi kinerja, meningkatkan keluhan-keluhan, penyebab 

mogok kerja dan mengarah pada tindakan-tindakan fisik dan psikologis, 
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seperti meningkatnya derajat ketidakhadiran. keadaan ini tidak 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan Kopsyah BMT Hasanah karena 

meskipun kompensasi yang diterima tidak sesuai UMR namun karyawan 

Kopsyah BMT Hasanah tetap disiplin dalam bekerja dan tidak melakukan 

mogok kerja. 

Secara organisasi, kebijakan penentuan gaji karyawan harus adil 

dan layak, karena gaji merupakan masalah kepegawaian masalah utama 

yang sangat sensitif dan berpengaruh terhadap kehidupannya. Gaji yang 

adil didasarkan pada evaluasi jabatan (pendidikan, pengalaman, tangung 

jawab, bobot kerja dan kondisi kerja), sedangkan gaji yang layak 

didasarkan ketentuan pemerintah tentang UMR (Upah Minimum 

Regional). Penentuan gaji karyawan koperasi yang tidak layak 

memungkinkan terjadinya konflik pada diri karyawan tersebut. Sesuai 

pendapat Abraham Maslow (dalam Paul Hersey dan Kenneth H. 

Blanchard) bahwa “gaji karyawan yang tidak memenuhi kebutuhan fisik 

minimum 85% (± 26 hari), maka karyawan yang bersangkutan akan 

mengalami konflik dalam dirinya”. Jika hal tersebut terjadi pada karyawan 

maka mereka diperkirakan tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk 

bekerja produktif. Dengan demikian, gaji yang tidak adil dan layak yang 

dirasakan oleh personil koperasi (pengurus, manajer, karyawan dan 

anggota) dapat menjadi salah satu penyebab tidak terjalinnya koordinasi 

kerja, kekompakan kerja dan kesatuan kerja koperasi.
156

 Dalam penelitian 

ini sistem pemberian gaji bisa dikatakan adil akan tetapi belum layak 

dikarenakan gaji yang masih dibawah UMR, meskipun demikian 

karyawan Kopsyah BMT Hasanah tetap semangat dalam menjalankan 

kerja dan terlaksanakannya pelatihan manajemen dengan tujuan 

memperkuat team work dengan harapan kinerja karyawan semakin 

kompak, semakin nyaman ditempat kerja dan mencapai target kinerja yang 

diharapkan. 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel manajemen 

konflik secara parsial berpengaruh terhadap kinerja karyawan dan variabel  

budaya organisasi dan variabel  kompensasi secara parsial tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. 

 

Z. Uji Hipotesis Serempak (F)  

Uji hipotesis secara serempak digunakan untuk mengetahui pengaruh 

dari variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Uji 

ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. 

Dengan taraf signifikan 5% a dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Jika F hitung > F Tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang 

berarti ada pengaruh secara serempak  antara manajemen konflik, 

budaya organisasi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan. 

2. Jika F hitung < F Tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang 

berarti tidak ada pengaruh secara serempak  antara manajemen 

konflik, budaya organisasi dan kompensasi terhadap kinerja 

karyawan. 

Tabel 5.13 

Hasil Uji F 

MODEL  F 

1 4,722 

  Sumber: data SPSS diolah, 2019. 

Nilai F hitung dengan tingkat signifikan   = 5% dan degree of 

freedom (df) sebesar 3;10 adalah sebesar 3,71   

Berdasarkan hasil pengujian secara serempak diperoleh hasil F 

Hitung sebesar 4,722 dan F tabel dengan taraf signifikan 5% sebesar 3,71, 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa F hitung > F tabel 

(4,722>3,71) yang berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima , variabel 

independen (manajemen konflik, budaya organisasi dan kompensasi) 

secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen (kinerja karyawan pada Kopsyah BMT Hasanah 

Jabung). 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN  

AA. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh manajemen 

konflik, budaya organisasi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan 

Kopsyah BMT Hasanah Jabung dapat ditarik bebrapa kesimpulan diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Variabel Manajemen Konflik berpengaruh terhadap kinerja karyawan, 

dengan nilai T hitung manajemen konflik  2,230 > T tabel yaitu 2,228.  

Dari hasil penelitian diketahui bahwa posisi manajemen konflik pada 

Kopsyah BMT Hasanah menggambarkan keadaan dimana tercapai suatu 

konflik optimal yang fungsional . 

2. Variabel Budaya Organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

Kopsyah BMT Hasanah dengan nilai T hitung  > T tabel (2,478>2,228) 

penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi yang kondusif yang 

diterapkan di Kopsyah BMT Hasanah Jabung dapat meningkatkan kinerja 

pegawainya.   

3. Variabel kompensasi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

Kopsyah BMT Hasanah dengan nilai T hitung < T tabel (-1,795 < 2,228), 

Penelitian ini menunjukkan kompensasi tidak berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan dikarenakan bahwa bagi karyawan sistem imbalan yang 

diberikan sudah standar menurut ketentuan yang ada, meskipun masih 

dibawah UMR. 

4. Hasil pengujian secara serempak menunjukkan bahwa F hitung sebesar 

4,722 dan F tabel 3,71 dapat disimpulkan bahwa variabel independen 

(manajmen konflik, budaya organisasi dan kompensasi) secara bersama-

sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen 

(kinerja karyawan Kopsyah BMT Hasanah) 
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BB. Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menyadari adanya 

keterbatasan waktu, refrensi dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga dalam 

penelitian ini masih terdapat kekurangan. Saran bagi Kopsyah BMT Hasanah 

Jabung adalah sebagai berikut: 

1. Kopsyah BMT Hasanah telah menerapkan manajemen konflik yang 

baik, diharapkan kedepannya mampu untuk terus menjaga keadaan 

tersebut atau penerapan manajemen konflik lebih ditingkatkan lagi 

sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan.  

2. Kopsyah BMT Hasanah sebaiknya meningkatkan budaya organisasi 

yang telah diterapkan, dengan memperbaiki aspek-aspek yang dirasa 

kurang diterapkan oleh karyawan. 

3. Kopsyah BMT Hasanah sebaiknya memperhatikan pemberian 

kompensasi yang diberikan kepada karyawan, agar kinerja karyawan 

lebih baik sesuai  apa yang diharapkan Kopsyah BMT Hasanah. 

CC. Penutup 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan taufik, rahat dan 

hidayah-Nya kepada peulis sehingga dapat menyeleseikan tugas akhir ini 

dengan baik dan lancar. 

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan yang penulis 

miliki. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran yang membangun 

dari pembaca demi kesempurnaan tugas akhir ini. 

Akhirnya, penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. 

Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan 

pembaca pada umumnya. 
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