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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh role conflict dan
role ambiguity terhadap kinerja karyawan PT. X Divisi SPPBE.
Penelitian ini menggunakan dua variabel independen yaitu role conflict
dan role ambiguity dengan satu variabel dependen yaitu kinerja. Dalam
kaitannya dengan kinerja, dalam penelitian ini menitikberatkan pada
faktor-faktor yang dapat menyebabkan peningkatan atau penurunan
pada kinerja karyawan, yaitu faktor role conflict dan role ambiguity.
Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner
dan diimplementasikan kepada 60 orang karyawan sebagai responden
yang bekerja di PT. X Divisi SPPBE sebagai sampel penelitian. Metode
analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.
Berdasarkan hasil analisis data, menunjukkan bahwa role conflict
mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja, role
ambiguity mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap
kinerja.

Kata Kunci: role conflict, role ambiguity, kinerja, regresi linear
berganda

I. PENDAHULUAN

Penggunaan LPG (Liquid Petroleum Gas) sebagai bahan bakar/sumber energi

untuk masyarakat luas dan kalangan industri saat ini sudah sangat popular,

sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang menetapkan penggunaan LPG

sebagai konversi minyak tanah yang dipandang membebani neraca keuangan

Negara. Penggunaan LPG baik untuk rumah tangga maupun industri secara

konsisten menunjukkan peningkatan dengan tingkat pertumbuhan yang sangat
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tinggi yaitu mencapai 20% (2009/2010) bahkan mencapai lebih dari 25%

(2010/2011).

Tingginya pertumbuhan penggunaan LPG nampaknya menarik minat

investor untuk bergerak sebagai distributor dan pengisian ulang LPG. Sektor

swasta nasional menangani pengisian tabung-tabung LPG dengan LPG Mini

Filling Plant atau Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE).

Salah satu swasta nasional yang bergerak dalam bisnis SPPBE adalah PT. X.

PT. X melayani pengisian gas LPG ukuran 3 kg, 12 kg dan 50 kg. SPPBE ini

berlokasi di pinggiran kota Bandung, Jawa Barat. Visi dari SPPBE PT. X adalah

memperluas segmen pasar LPG melalui penerapan dan manajemen mutu terpadu.

Sedangkan Misi perusahaan ini adalah positioning brand image SPPBE PT. X

terhadap agen, menjaga hubungan dengan pelanggan, meningkatkan mutu

pelayanan terhadap konsumen dan meningkatkan kinerja karyawan.

Untuk mencapai misi tersebut, SPPBE PT. X berupaya mengoptimalkan

sumber daya manusia atau karyawan yang dimilikinya dan memandang penting

keberadaan karyawan demi pencapaian efektivitas organisasi. Salah satu faktor

yang dituntut manajemen (pimpinan) terhadap karyawan PT. X adalah dalam

meningkatkan kinerja karyawan dalam hal penjualan dan pemasaran serta

pelayanan distribusi dan pengisian ulang LPG kepada nasabah dan pelanggan.

Kinerja karyawan pada PT. X Divisi SPPBE dapat dilihat dalam data sistem

manajemen kinerja (SMK). Data SMK merupakan gambaran dari kinerja

karyawan selama 3 tahun terakhir berturut-turut (2010–2012). Data penilaian

kinerja karyawan dibagi menjadi 5 kategori yaitu istimewa, sangat baik, baik,

cukup baik, dan tidak baik. Tabel 1 menunjukkan tingkat kinerja karyawan PT.

X Divisi SPPBE kurun waktu 2010-2012, dimana berdasarkan data hasil

penilaian Sistem Manajemen Kinerja (SMK) karyawan dapat diketahui bahwa

sebagian besar pada kategori baik tetapi mengalami penurunan setiap tahunnya.
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Tabel 1
Data Sistem Manajemen Kinerja Karyawan

Kategori
Hasil penilaian kinerja (%)

2010 2011 2012
Istimewa - 2,7 -

Sangat Baik 3,2 21 15,4
Baik 95,2 66,1 65,8

Cukup Baik 1,6 9,3 7,9
Tidak Baik - 0,9 0,9

Sumber: Data internal PT. X Divisi SPPBE

Permasalahan mengenai kinerja di PT. X Divisi SPPBE dapat dilihat pada

tabel 1 Kinerja karyawan tampaknya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh

perusahaan. Hasil penilaian kinerja karyawan semakin menurun dari tahun 2010

s.d 2012, dimana untuk kategori istimewa pada tahun 2011 hanya 2,7% dari total

karyawan dan menurun di tahun 2012 menjadi 0%. Untuk kriteria penilaian

sangat baik mengalami penurunan dari tahun 2011 ke tahun 2012, dimana hasil

penilaian kinerja pada tahun 2011 sebesar 21% menjadi 15,4% di tahun 2012.

Untuk kriteria baik juga kinerja karyawan terus mengalami penurunan, dimana

pada tahun 2010 sebesar 95,2% menjadi 66,1% pada tahun 2011 dan 65,8% di

tahun 2012. Oleh karena itu manajemen perlu mengetahui faktor-faktor yang

mempengaruhi penurunan kinerja karyawan tersebut dan bagaimana cara untuk

dapat meningkatkan kembali kinerja karyawannya.

Kinerja merupakan suatu konsep yang bersifat universal yang merupakan

efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya

berdasarkan standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Organisasi

pada dasarnya dijalankan oleh manusia maka kinerja sesungguhnya merupakan

perilaku manusia dalam memainkan peran yang mereka lakukan di dalam suatu
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organisasi untuk memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan agar

membuahkan hasil dan tindakan yang diinginkan (Winardi, 2004:44).

Kesuksesan dan kinerja perusahaan bisa dilihat dari kinerja yang telah dicapai

oleh karyawannya, oleh sebab itu perusahaan menuntut agar para karyawannya

mampu menampilkan kinerja yang optimal karena baik buruknya kinerja yang

dicapai oleh karyawan akan berpengaruh pada kinerja dan keberhasilan

perusahaan secara keseluruhan (Yuniningsih, 2002:18).

Salah satu faktor yang dianggap dapat mempengaruhi kinerja karyawan

tersebut adalah munculnya tekanan peran (role stress) dalam bentuk role conflict

dan role ambiguity. Role conflict, muncul ketika ada berbagai tuntutan dari

banyak sumber yang menyebabkan karyawan menjadi kesulitan dalam

menentukan tuntutan apa yang harus dipenuhi tanpa membuat tuntutan lain

diabaikan. Sedangkan role ambiguity lebih menggambarkan pada kurangnya

kejelasan mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab terhadap pekerjaan.

Dengan kata lain, konflik dapat muncul sebagai akibat dari ketidaksesuaian antara

tujuan organisasi dengan orientasi profesional dari anggota organisasi

Terdapat sejumlah penelitian yang mengkaji keterkaitan antara role conflict,

role ambiguity dan kinerja karyawan. Hasil penelitian Ahmad dan Taylor (2009)

serta Dubinsky, et al. (1992) menunjukkan bahwa pengaruh role conflict dan role

ambiguity berpengaruh negatif terhadap kinerja. Hal ini juga sejalan dengan hasil

penelitian yang dilakukan oleh bahwa role conflict dan role ambiguity

berpengaruh secara negatif terhadap kinerja karyawan. Namun demikian, terdapat

hasil penelitian yang berbeda. Penelitian Manzoor et al. (2012) dan Utomo (2011)

menemukan bahwa role conflict dan role ambiguity tidak memiliki pengaruh

signifikan terhadap kinerja karyawan.
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II. SURVEI LITERATUR DAN HIPOTESIS

Robbins (2008:283), mendefinisikan konflik sebagai sebuah proses yang

dimulai ketika satu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah memengaruhi

secara negatif, atau akan memengaruhi secara negatif, sesuatu yang menjadi

perhatian dan kepentingan pihak pertama. Seseorang akan mengalami role

conflict jika ia memiliki dua peran atau lebih yang harus dijalankan pada waktu

yang bersamaan (Luthans, 2006:407).

Menurut Kreitner dan Kinicki (2005:203), role ambiguity adalah

pengharapan orang lain yang tidak diketahui. Role ambiguity muncul karena

kurangnya informasi atau karena tidak adanya informasi sama sekali atau

informasinya tidak disampaikan (Cahyono, 2008:78).

Lawler dan Poter dalam As’ad (1995:47) menyatakan bahwa kinerja adalah

"succesfull role achievement" yang diperoleh seseorang dari perbuatan-

perbuatannya. Dari batasan tersebut simpulkan bahwa kinerja adalah hasil yang

dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang

bersangkutan.

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengaruh role conflict

terhadap kinerja karyawan adalah negatif. Idrus et al. (1999) menunjukkan bahwa

role conflict berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan. Begitu juga hasil

penelitian Agustina (2009), Keaveney dan Nelson (1993), Dubinsky et al. (1992),

serta Singh et al. (1998) menunjukkan hasil yang sama dimana role conflict

memiliki efek negatif terhadap kinerja karyawan.

H1: Role conflict berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan.

Individu yang mengalami role ambiguity akan mengalami kecemasan,

menjadi lebih tidak puas, dan melakukan pekerjaan dengan kurang efektif

dibanding individu lain sehingga menurunkan kinerja mereka. Penelitian Fanani

et al. (2008) yang menunjukkan bahwa role ambiguity berpengaruh negatif
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terhadap kinerja karyawan. Pengaruh tersebut seperti timbulnya ketegangan kerja,

terjadinya perpindahan pekerja, penurunan kepuasan kerja yang berakibat

menurunkan kinerja karyawan secara keseluruhan. Role ambiguity mempengaruhi

kinerja karyawan secara negatif. Artinya, semakin besar role ambiguity yang

dihadapi karyawan, semakin menurun pula kinerjanya. Sebaliknya, semakin kecil

role ambiguity yang dihadapi karyawan, maka kinerjanya akan semakin

meningkat. Agustina (2009) melakukan penelitian terhadap auditor yang bekerja

pada Kantor Akuntan Publik yang bermitra dengan Kantor Akuntan Publik The

Big Four di wilayah DKI Jakarta dan hasil penelitian mereka menunjukkan

bahwa role ambiguity memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap

kinerja auditor junior.

H2: Role ambiguity berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan.

III. METODE PENELITIAN

Subjek adalah karyawan PT. X Divisi SPPBE yang berjumlah 60 responden.

Instrumen pengukuran role conflict dan role ambiguity mengadaptasi dari

instrumen yang dikembangkan oleh Rizzo et al. (1970). Instrumen pengukuran

kinerja mengadaptasi dari Janseen (2001). Teknik analisis menggunakan regresi

berganda.

IV. TEMUAN-TEMUAN

A. Statistik Deskriptif

Off-diagonal menunjukkan bahwa ketiga instrumen pengukuran adalah

reliabel dengan besaran koefisien 0,724 – 0,822. Skor rata-rata mengindikasikan

bahwa responden cenderung mengalami role ambiguity lebih tinggi daripada role

conflict. Skor deviasi standar juga mengindikasikan bahwa role ambiguity



Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi
Vol.VI No. 1/April/2014

Mita Siti Apsari & Ivan A. Setiawan
Pengaruh Role Conflict dan Role Ambiguity terhadap Kinerja Karyawan

52

merupakan variabel yang paling stabil, sementara kinerja cenderung memiliki

fluktuasi yang lebih tinggi.

Tabel 2
Statistik Deskriptif

Konstruk Mean S.D 1 2 3
1. Role Conflict 2,467 0,723 0,785
2. Role ambiguity 4,033 0,364 .691** 0,822
3. Kinerja 5,681 0,939 -.585** .507(**) 0,724

** korelasi signifikan pada level 0.01 ; Off-diagonal adalah koefisien
reliabilitas masing-masing konstruk.

B. Pengujian Hipotesis

Tabel berikut merupakan output untuk uji-F. Kolom terakhir menunjukkan

bahwa nilai F = 17,434 dan signifikan pada level 0,000. Karena tingkat

signifikansi tersebut lebih kecil daripada kriteria yang digunakan (0,000 < 0,05),

maka dapat dikatakan bahwa secara simultan role conflict dan role ambiguity

memiliki pengaruh signifikan pada kinerja.

Tabel 3
Uji-F

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Regression 259.176 2 129.588 17.434 .000

Residual 423.674 57 7.433

Total 682.850 59

Sumber : Hasil Pengolahan Data
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Tabel 4
Uji-t

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients t Sig.

B
Std.

Error Beta
(Constant) 70.337 4.576 15.372 .000
role conflict -.528 .257 -.200 -2.057 .044
role ambiguity -1.694 .257 -.641 -6.597 .000

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Tabel di atas merupakan output uji signifikansi pengaruh variabel-variabel

role conflict dan role ambiguity terhadap kinerja. Berdasarkan tabel tersebut dua

hal dapat dikemukakan:

a. Role conflict berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja pada

level 0.05. Dengan demikian, hipotesis pertama dapat dikonfirmasikan.

b. Role ambiguity berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja pada

level 0.05. Oleh karena itu, hipotesis kedua juga dapat dikonfirmasikan.

Tabel 5
Koefisien Korelasi

R R Square

0.616 0.380

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Besarnya koefisien determinasi adalah 38%. Hal ini mengindikasikan bahwa

perubahan-perubahan pada variabel kinerja dapat dijelaskan sebesar 38% oleh

perubahan-perubahan variabel role conflict dan role ambiguity. Sedangkan

sisanya sebesar 62% dijelaskan oleh faktor-faktor lain selain role conflict dan role

ambiguity.
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C. Diskusi dan Keterbatasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa role conflict dan role ambiguity

berpengaruh negatif terhadap kinerja. Semakin tinggi role conflict dan role

ambiguity, maka semakin tinggi pula kinerja karyawan. Hasil penelitian ini

selaras dengan hasil penelitian Ahmad dan Taylor (2009) serta Dubinsky et al.

(1992) dimana role conflict dan role ambiguity berpengaruh secara negatif

terhadap kinerja karyawan.

Salami et al. (2010) menyatakan bahwa stres yang diantaranya mencakup role

conflict dan role ambiguity adalah normal dalam kehidupan manusia. Ketiadaan

stres secara total berarti kematian.

Peneliti tersebut lebih jauh mengungkapan bahwa yang terpenting adalah

bagaimana mengelola stres sehingga bermafaat bagi pencapaian tujuan

organisasi. Lebih spesifik, Keaveney dan Nelson (1993) menyatakan bahwa role

conflict merupakan karakteristik yang tidak dapat dihindarkan (unavoidable

characteristic), sehingga kinerja karyawan tergantung pada bagaimana karyawan

bersangkutan menghadapi dan mengatasi konflik yang muncul. Weatherly dan

Tansik (1993) menjelaskan bahwa role conflict merupakan ciri khas yang melekat

pada customer-contact worker, karena mereka senantiasa menghadapi

permintaan/tuntutan yang berbeda dari dua pihak atau lebih yang bertentangan.

Sedangkan variable role ambiguity, temuan ini dapat mendukung hipotesis

yang dibangun dan konsisten dengan pernyataan Viator (2001) bahwa role

ambiguity berkorelasi negatif dengan kinerja. Menurut Fried et al. (1998) bahwa

karyawan yang berada pada tekanan di tempat kerja mungkin mampu

menggunakan kemampuan dan pengalaman pribadi secara efisien dalam

mengatasi tekanan-tekanan kerja yang terjadi dalam menuju kesuksesan kerja.

Studi ini berlangsung pada salah satu unit organisasi dari organisasi yang

lebih besar. Konsekuensinya, hasil-hasil studi ini tidak dapat diekstrapolasikan
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pada bidang atau organisasi lain yang memiliki perbedaan karakteristik. Selain

itu, koefisien determinasi sebesar 38% mengindikasikan masih banyaknya

variabel-variabel lain di luar role conflict dan role ambiguity yang berpotensi

mempengaruhi kinerja.
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