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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh role conflict, role 
ambiguity dan work overload terhadap kinerja pegawai. Subjek adalah 52 
responden yang merupakan karyawan Pada Bank Rakyat Indonesia. 
Studi ini menggunakan analisis regresi berganda sebagai alat analisis. 
Hasil penelitian deskriptif dapat disimpulkan bahwa tingkat role conflict 
pada karyawan tergolong wajar, tingkat role ambiguity pada karyawan 
tergolong tinggi, dan tingkat work overload  pada karyawan tergolong 
cukup tinggi. Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa role conflict dan 
work overload tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja. 
Sedangkan role ambiguity memiliki pengaruh negatif yang signifikan 
terhadap kinerja. 
 
Kata kunci : role conflict, role ambiguity, work overload dan kinerja 

 

I. PENDAHULUAN 
Dalam era globalisasi dan era teknologi informasi seperti sekarang ini, persaingan 

dalam pasar semakin ketat. Setiap perusahaan berlomba-lomba untuk terus 

mempertahankan eksistensinya agar mampu berkompetisi dan bertahan di dunia bisnis. 

Perusahaan harus semakin fleksibel untuk menyesuaikan diri dalam lingkungan 

persaingan yang semakin kompetitif dan semakin berkembangnya teknologi informasi. 

Fleksibilitas tersebut ditentukan oleh sumberdaya yang memiliki kemampuan dan 

keterampilan yang tinggi yang menjadikan perusahaan memiliki keunggulan kompetitif 

(competitive advantage) sehingga dapat memenangkan persaingan.  

Secara teoritis maupun praktis, kinerja merupakan hal yang terpenting (Hadita dan 

Budijaya, 2010), dan kinerja para karyawan individual merupakan faktor utama yang 

menentukan keberhasilan suatu organisasional (Mathis dan Jackson, 2006: 113). Hal ini 

juga diperkuat oleh Gibson et. al. (1994: 93), yang menyatakan bahwa kinerja merupakan 

faktor utama bagi organisasi untuk memaksimalkan efektivitas sumber daya manusia, 

dimana perusahaan membutuhkan karyawan yang mampu bekerja lebih baik dan lebih 
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cepat, sehingga diperlukan karyawan yang mempunyai kinerja yang tinggi (Douglas, 

1996).  

Menurut Campbell et. al. (1993) dalam Hadita dan Budijaya (2010), kinerja 

merupakan tindakan dan perilaku karyawan yang relevan dengan tujuan perusahaan, dan 

itu merupakan ukuran dalam masing-masing kemampuan individu, level dari kontribusi. 

Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan 

strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi 

(Armstrong dan baron, 1998). Dikemukakan pula oleh Johns ( 1996: 167), bahwa kinerja 

merupakan suatu tingkat peranan anggota organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan 

organisasi, peranan yang dimaksud adalah pelaksanaan suatu tindakan untuk menjalankan 

dan meyelesaikan tugas yang diberikan. 

Terdapat banyak faktor yang dipandang mempengaruhi peningkatan, salah satunya 

adalah stres. 

Ivancevich dan Matteson (1980), menyatakan bahwa stres merupakan suatu respons 

adaptif, dihubungkan oleh karakteristik dan atau proses psikologis individu yang 

merupakan suatu konsekuensi dari setiap tindakan eksternal, situasi atau peristiwa yang 

menempatkan tuntutan psikologis dan atau fisik khusus pada seseorang. 

Literatur manajemen mengidentifikasi bahwa stress diantaranya tersusun atas 

komponen-komponen role conflict, role ambiguity dan work overload. Mengenai role 

conflict dan role ambiguity, berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa masing-masing 

role conflict dan ambiguitas peran berkaitan dengan hasil psikologis dan berbagai 

perilaku organisasi (Rizzo et.al 1970; Schuler, 1985). Sejak dirintis pertama kali oleh 

Jacobson et.al (1951) mengenai penggunaan konsep peran (role) dalam studi organisasi 

yang kompleks, berkembanglah literatur yang mengeksplorasi hubungan antara persepsi 

peran (role perceptions) dan sikap kerja (work-related attitudes), serta perilaku 

(behavior). Selanjutnya menurut Kenneth (1982), fenomena beban kerja, terutama, sering 

dikaitkan dengan situasi kinerja. Maka, jelas bahwa variabel-variabel pemicu stres (role 

strains), menyangkut ketidakjelasan peran (role ambiguity) dan konflik pekerjaan (role 

conflict), serta beban kerja berlebih (work overload). Beberapa penelitian terdahulu 

menyatakan adanya hubungan negatif antara role strains (role conflict, role ambiguity, 

dan work overload) dengan kinerja. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Rizzo, 

et.al.(1970), yang menemukan hubungan negatif antara ambiguitas peran, role conflict 
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dan kinerja. Hasil studi dari Kenneth (1982) menemukan adanya hubungan negatif antara 

work overload dengan kinerja. Konstruk lain dikatakan oleh Jackson dan Schuler (1985) 

yang menunjukkan adanya hubungan negatif antara role conflict, role ambiguity dengan 

kinerja (job performance). Hal ini diperkuat oleh Gilboa (2008) yang menemukan 

hubungan negatif pula antara role stressor (role conflict, role ambiguity, dan work 

overload) dengan kinerja (job performance). Akan tetapi, terdapat beberapa literatur 

mengenai hubungan role strains dengan job performance yang tidak mendukung klaim 

ini secara konsisten. Studi utama pada tahun 1980, 1990, dan 2000 (seperti Bedeian, et.al. 

(1981); Babin dan Boles, 1998; Knight et. al., 2006) sering gagal menemukan korelasi 

yang signifikan antara ambiguitas peran dan prestasi kerja, role conflict dan prestasi 

kerja, atau kelebihan beban kerja dan prestasi kerja.  

Hasil-hasil penelitian yang tidak konsisten tersebut menarik untuk diteliti kembali 

secara spesifik, terutama jika dikaitkan dengan kinerja pada sebuah bank nasional di 

Indonesia, khususnya Bank Rakyat Indonesia.   

Beban kerja yang meningkat, munculnya konflik antar departemen dan penetapan 

target pencapaian yang tinggi secara langsung maupun tidak langsung dapat melahirkan 

stres dalam pekerjaan. Stres yang secara terus menerus yang dialami karyawan dapat 

menyebabkan menurunnya tingkat kinerja karyawan. Hal ini menjadi sangat menarik 

untuk diteliti lebih lanjut. Dengan demikian, motivasi yang mendorong untuk melakukan 

studi ini adalah untuk memprediksi kinerja karyawan pada Bank Rakyat Indonesia., 

berdasarkan faktor pemicu stres (stressor), yang meliputi role conflict (role conflict) dan 

ambiguitas peran (role ambiguity), serta kelebihan beban kerja (work overload). 

 

II.  REVIEW LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
2.1. Role Conflict dengan Kinerja 

 Rizzo, et.al. (1970), mendefinisikan role conflict sebagai berbagai jenis peran 

antara waktu, sumber daya, kemampuan, atau nilai-nilai perilaku peran individu, antara 

dua atau lebih peran untuk individu yang sama, dan melalui kebijakan yang tidak 

kompatibel, standar evaluasi, permintaan, dan harapan lainnya, yang telah diidentifikasi. 

Dalam suatu organisasi, terdapat beragam aktivitas atau perilaku potensial yang 

menetapkan peran (role) yang dilakukan oleh individu yang menempatinya (Zain dan 

Setiawan, 2010). Jika peran yang diharapkan dan dirasakan berbeda, peran dapat 
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mengakibatkan stres (Knight et. al., 2006).  Zain dan Setiawan (2010) menambahkan 

bahwa salah satu sumber stres yang secara teratur dialami dalam lingkungan kerja adalah 

role stress. Penelitian mengenai role stress yang homogen telah menghasilkan lingkungan 

kerja yang sangat berharga, bukti empiris tentang bagaimana sejumlah variabel, baik 

struktural dan interpersonal, berinteraksi untuk mengetahui pengaruh role conflict dan 

ambiguitas, berdasarkan berpengalaman (Nicholson et. al., 1983). Namun di beberapa 

penelitian (seperti Rizzo, et.al.(1970); Kenneth, 1982; Jackson dan Schuler, 1985; dan 

Gilboa, et. al. 2008), hasil penelitian menunjukkan bahwa baik ambiguitas peran, role 

conflict, maupun kelebihan beban kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kinerja. 

 

2.2. Role Ambiquity dengan Kinerja 

Menurut Rizzo, et.al. (1970), role ambiguity mencerminkan kepastian tentang 

tugas, wewenang, alokasi waktu, dan hubungan dengan orang lain; kejelasan atau adanya 

panduan, arahan, kebijakan, dan kemampuan untuk memprediksi sanksi sebagai hasil 

perilaku. Role ambiguity terjadi jika seorang karyawan merasa tidak pasti mengenai tugas 

dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya. 

Rizzo, et.al. (1970) mengkaji pengaruh role stress (role conflict dan role 

ambiguity) dengan menggunakan sampel acak dari kantor pusat dan bagian pabrik, di 

antaranya responden dari bagian manajerial dan teknis karyawan, termasuk salesman, 

mandor tingkat pertama, dan personil administrasi. Berdasarkan hasil analisisnya pada 

sampel tersebut, menemukan bahwa role conflict dan role ambiguity merupakan prediktor 

negatif bagi kinerja. Penelitian dari Kenneth (1982), menggunakan sampel karyawan 

yang terlibat dalam pelatihan selama dua minggu, di sebuah pusat pendidikan teknis dari 

utilitas publik yang besar. Berdasarkan hasil analisisnya pada sampel tersebut, Kenneth 

menemukan adanya hubungan negatif dari work-overload terhadap kinerja.  Selanjutnya, 

Jackson dan Schuler (1985) meneliti pengaruh role conflict dan kinerja dengan 

menggunakan database yang komprehensif dengan ukuran sampel besar dan distribusi 

reliabilitas interrater, melalui meta-analisis. Berdasarkan hasil analisisnya pada sampel 

tersebut, Jackson dan Schuler menemukan bahwa terdapat hubungan negatif untuk role 

conflict dan kinerja, dan negatif pula untuk ambiguitas peran dan kinerja, sebuah temuan 
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yang konsisten di seluruh jenis pekerjaan dan sumber rating. Terakhir, berdasarkan kajian 

literatur yang intensif. 

 Gilboa (2008) menyimpulkan bahwa role conflict, role ambiguity, dan role 

overload berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan. 

 

2.3. Work Overload dengan Kinerja 

Bateman (2001), work overload tidak hanya didefinisikan sebagai kerja keras, 

tetapi juga berkaitan dengan tugas-tugas yang melibatkan tanggung jawab yang berat dan 

jangka waktu panjang selama periode yang lama. Stress overload terjadi ketika seseorang 

bertanggung jawab untuk tugas-tugas yang tidak bisa diselesaikan karena sumber daya 

yang kurang memadai (misalnya peralatan waktu, tenaga), atau bekerja di luar kapasitas 

pribadi mereka. 

Penelitian dari Kenneth (1982), menggunakan sampel karyawan yang terlibat 

dalam pelatihan selama dua minggu, di sebuah pusat pendidikan teknis dari utilitas publik 

yang besar. Berdasarkan hasil analisisnya pada sampel tersebut. Kenneth menemukan 

adanya hubungan negatif dari work-overload terhadap kinerja. 

 Selanjutnya, Jackson dan Schuler (1985) meneliti pengaruh peran konflik dan 

kinerja dengan menggunakan database yang komprehensif dengan ukuran sampel besar 

dan distribusi reliabilitas interrater, melalui meta-analisis. Berdasarkan hasil analisisnya 

pada sampel tersebut, Jackson dan Schuler menemukan bahwa terdapat hubungan negatif 

untuk role conflict dan kinerja, dan negatif pula untuk ambiguitas peran dan kinerja, 

sebuah temuan yang konsisten di seluruh jenis pekerjaan dan sumber rating. 

 

Gambar 1. Model Analisis 
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Berdasarkan literatur tersebut diatas maka hipotesis yang diajukan adalah : 

H1 :  Role conflict berpengaruh negatif terhadap kinerja 

H2 :  Role  ambiguity berpengaruh negatif terhadap kinerja 

H3 : Work-overload  berpengaruh negatif terhadap kinerja 

 

III. METODE DAN PROSEDUR PENELITIAN 
Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh karyawan yang berada di Bank Rakyat 

Indonesia. Jumlah karyawan 52 orang, yang dijadikan sampel adalah semua anggota 

populasi tersebut. Model pemecahan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Analisis Regresi Berganda. Gambarkan model analisis sebagai berikut : 

Role conflict, role ambiguity diukur dengan menggunakan instrumen yang 

dikembangkan oleh Rizzo et. al., (1970). Work overload  oleh Bateman (2001). Kinerja 

diukur dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari enam pernyataan yang 

dikembangkan oleh  Campbell et. al.,(1993). Seluruh pengukuran didasarkan pada 

tanggapan subyek terhadap serangkaian item yang menggunakan skala lima poin Likert-

type, yang dimulai dengan angka 1 (Sangat Tidak Setuju)  sampai angka 5 (Sangat 

Setuju).    

 

IV. TEMUAN-TEMUAN 
4.1. Pengujian Kualitas Insrumen Pengukuran 

Berikut ini tersaji resume pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian 

untuk masing-masing variabel : 

 

Tabel. 1   Validitas dan Reliabilitas 
 

Variabel Korelasi Cronbach Alpha 
Role conflict 0.408 – 0.647 0.709 
Role ambiguity 0.350 – 0.780 0.761 
Work overload 0.386 – 0.649 0.655 
Kinerja 0.460 – 0.717 0.752 

 

Berdasarkan tabel 4.1. diatas maka dapat disimpulkan bahwa semua item dari 

instrumen pernyataan mengenai variabel yang menjadi kepentingan dinyatakan valid. 

Dikarenakan semua hasil korelasi tiap item dengan total item melampaui kriteria yang 
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ditetapkan yaitu 0.30. Dan masing-masing instrumen pengukuran adalah reliabel karena 

koefisien Cronbach Alpha dari masing-masing variabel adalah lebih besar dari 0.60. 

 

4.2. Tanggapan Responden 

 

Tabel. 2  Tanggapan Responden  

No Uraian Kisaran Rata-Rata Nilai Tengah 
1. Role conflict 2.08  - 3.69 3 
2. Role ambiguity 1.87 – 2.67 3 
3. Work overload 2.59 – 3.85 3 
4. Kinerja 2.90 – 4.23 4 
  

Berdasarkan tanggapan responden pada Tabel diatas bahwa Nilai Tengah dari role 

conflict, role ambiguity dan work overload mempunyai rata-rata mendekati skala 3 yang 

mempunyai makna Sedang yaitu memiliki tingkat yang wajar di tempat mereka bekerja 

sekarang. Sedangkan nilai tengah kinerja adalah 4 yang mempunyai makna tinggi. Hal ini 

menunjukkan bahwa kinerjanya tinggi di tempat mereka bekerja sekarang. 

 

4.3. Korelasi Antar Variabel 

 

Tabel 3. Korelasi 

No.  1 2 3 4 
1. Role conflict 1 0,552** 0,279* 0,339* 
2. Role ambiguity 0,552** 1 0,191 0,387** 
3. Work overload 0,279* 0,191 1 -0,078 
4. Kinerja -0,339* -0,387** -0,078 1 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 

Korelasi menunjukkan indikasi awal terdapat dua korelasi yang sangat signifikan 

yaitu variabel role conflict dan role ambiguity terhadap kinerja dengan tingkat 

signifikansi lebih kecil dari 0,01. Besarnya nilai koefisien korelasi antara variabel role 

conflict terhadap Kinerja sebesar -0,339, dan role ambiguity terhadap Kinerja sebesar -

0,387. Sedangkan variabel work overload tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja. 

Sebab, besarnya nilai koefisien korelasi antara variabel work overload terhadap Kinerja 

lebih besar dari tingkat signifikansi, yaitu sebesar 0,584. 
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4.4. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji ada tidaknya hubungan negatif antara 

variabel independen terhadap variabel dependen. Dapat dilihat dari tabel dibawah ini : 

Tabel  4  ANOVA  
 

Model  
Sum of 
Squares 

Df 
Mean 

Square 
F Sig 

1 Regression 2,153 3 .718 3.354 .026(a) 
 Residual 10.272 48 .214   
 Total 12.425 51    

a  Predictors: (Constant), work overload, role ambiguity, role conflict 
b  Dependent Variable: kinerja 

 
Dengan demikian, disimpulkan bahwa secara uji simultan dari hasil perhitungan 

diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,026. Hal ini berarti hipotesis alternatif (Ha) yang 

berbunyi ”sekurang-kurangnya salah satu variabel independen (role conflict, role 

ambiguity, atau work-overload) berpengaruh negatif terhadap variabel dependen 

(kinerja)” dapat dilanjutkan. Karena output ini menunjukkan bahwa F-sig lebih kecil dari 

tingkat signifikansi yang ditentukan 05,0=α . 

 

4.5. Koefisien  

 

Tabel 5   Coefficients 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients T Sig 

B Std.Error Beta   
(Constant) 4.534 .546  8.305 0.000 

Role conflict -.181 .156 -187 -1.164 .250 
Role ambiguity -.260 .142 -.290 -1.838 .072 
Work overload .034 .154 .030 .219 .828 

a  Dependent Variable: Kinerja 

Tabel diatas menunjukkan estimasi koefisien dari masing-masing hubungan yang 

dihipotesiskan. Dengan α = 0.05, selanjutnya dapat dikemukakan bahwa tidak semua 

hubungan antar variabel dapat mengkonfirmasikan hipotesis yang diajukan. Variabel role 

conflict dan work overload terhadap kinerja tidak signifikan sehingga tidak dapat 

dikonfirmasi, maka hanya hipotesis mengenai role ambiguity terhadap kinerja yang dapat 

dikonfirmasikan oleh data. 
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V. DISKUSI, IMPLIKASI  DAN KETERBATASAN 
Pada studi ini, terdapat tiga hipotesis yang diajukan. Dari ketiga hipotesis yang 

diajukan tersebut, tidak semua hipotesis dapat dikonfirmasikan oleh data. Hipotesis 

mengenai adanya hubungan positif Mengenai role conflict terhadap kinerja dan work 

overload terhadap kinerja gagal dikonfirmasikan, sedangkan hipotesis role ambiguity 

terhadap kinerja berhasil dikonfirmasikan. Temuan-temuan ini sejalan dengan studi-studi 

yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. 

Secara teoritis, hasil temuan mengenai pengaruh role conflict terhadap kinerja 

mengkonfirmasikan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti 

Bedeian,et.al.(1981), serta Babin dan Boles, 1998. Para peneliti tersebut sering gagal 

menemukan korelasi yang signifikan antara role conflict dan kinerja. Menurut hemat 

penulis hal ini berkesimpulan bahwa peningkatan atau penurunan kinerja seseorang, tidak 

dipengaruhi oleh role conflict. Namun masih banyak faktor-faktor lainnya yang 

mempengaruhi kinerja, yang tidak diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini. 

Hasil temuan mengenai pengaruh role ambiguity terhadap kinerja secara teoritis 

mengkonfirmasikan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh para ahli, seperti 

Rizzo,et.al.(1970), Jackson dan Schuler (1985), dan Gilboa (2008). Hasil penelitian ini 

memiliki nilai marginally significant, yaitu berada di antara batas signifikan 0,05, namun 

tidak melebihi 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa role ambiguity memiliki pengaruh 

negatif terhadap kinerja.   

Secara teoritis pula, temuan mengenai ketidaksignifikanan antara work overload 

terhadap kinerja, mengkonfirmasikan hasil penelitian sebelumnya, yaitu Knight et. al. 

(2006). Hal ini menunjukkan bahwa kelebihan beban kerja tidak selalu menjadi prediktor 

dalam penurunan kinerja karyawan, adanya work overload justru bisa menjadi tantangan 

bagi karyawan untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik. 

Secara praktis, penelitian ini mengimplikasikan beberapa hal. Pertama, para 

pemimpin sebaiknya lebih pandai untuk memilah-milah tugas yang ia berikan kepada 

karyawannya, apakah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh karyawan tersebut, 

atau tidak. Karena hal tersebut dapat memicu terjadinya role conflict. Kedua, pimpinan 

sebaiknya lebih memperhatikan dan memberikan arahan mengenai tugas dan 

tanggungjawab masing-masing karyawannya, agar karyawan tidak mengalami 

ketidakjelasan akan peran yang diembannya. Ketiga, agar tidak terjadi work overload, 
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sebaiknya pemimpin lebih memahami apakah waktu yang ia berikan kepada 

karyawannya untuk menyelesaikan suatu tugas, melampaui batas wajar atau tidak.  

Memang hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan, namun apabila 

berlebihan, hal ini justru akan berdampak pada penurunan kinerja karyawannya.  

Studi ini dibuat dalam lingkup kantor di indonesia khususnya Bank Rakyat 

Indonesia. Keterbatasan pertama yang dihadapi penulis adalah mengenai jumlah sampel. 

Subjek yang digunakan dalam studi ini berjumlah 52 responden, dimana jumlah ini 

dirasakan kurang memadai untuk mendapatkan hasil penelitian yang dapat digeneralisir 

ke dalam lingkup yang lebih luas. 

Keterbatasan kedua berkaitan dengan perbedaan kondisi lingkungan dimana 

peneliti dilakukan. Perbedaan kondisi lingkungan dapat memberikan pemahaman yang 

berbeda 

Keterbatasan ketiga adalah terdapat kemungkinan bias dari sifat kuesioner. 

Meskipun kuesioner telah divalidasi, pengisian kuesioner dari responden belum tentu 

mencerminkan pandangan responden yang sesungguhnya. 
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