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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 1) Untuk mengetahui konflik peran yang terjadi di CV. 

Upindo jaya Banjarmasin. 2) Untuk mengetahui bagaimana cara Penyelesaian konflik peran 

yang dilakukan oleh CV. Upindo Jaya Banjarmasin. 3) Untuk mengetahui bagaimana cara 

pemberian wewenang pekerjaan yang di lakukan oleh CV. Upindo Jaya Banjarmasin. 4) Untuk 

mengetahui lebih jelas bagaimana konflik peran dan wewenang pekerjaan terhadap kepuasan 

kerja karyawan CV. Upindo Jaya Banjarmasin. 

Metode penelitian menggunakan jenis kualitatif dengan wawancara mendalam yang 

dipilih dari narasumber. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, wawancara 

dan observasi. 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara umum dapat diungkapkan bahwa 

karyawan CV. Upindo Jaya Banjarmasin memberikan respon yang kurang baik terhadap 

pekerjaan, tanggung jawab, dan kemajuan yang secara langsung berpengaruh pula terhadap 

konflik peran namun gaji, insentif dan perhatian lembaga terhadap kesejahteraan karyawan 

CV. Upindo Jaya Banjarmasin saat ini memang dirasa kurang, oleh karena itu kondisi ini 

dapat memunculkan ketidakpuasan, namun bukan berarti mereka sama sekali tidak puas 

terhadap pekerjaan mereka, karena selain faktor gaji dan insentif tadi, masih ada faktor- faktor 

lain yang mampu mempengaruhi kepuasan kerja seperti faktor motivasi dan faktor hygiene 

lainnya. Selain itu jika di tinjau dari segi nilai yang tertanam dalam diri mereka (nilai agamis) 

yang kuat, seperti semboyan untuk ikhlas beramal serta cenderung menerima setiap keadaan 

dalam pekerjaan akan mampu menekan kemungkinan timbulnya konflik peran dan wewenang 

pekerjaan serta mengurangi adanya ketidakpuasan ataupun mendukung meningkatnya 

kepuasan dalam diri mereka. 

Saran yang dapat diberikan oleh kepada pihak terkait dalam hal ini pimpinan CV. 

Upindo Jaya Banjarmasin agar kiranya pimpinan sebaiknya selalu memperhatikan tentang 

karakter dan cara kerja dan keahlian tiap bawahanya, agar dapat menghasilkan kepuasan kerja 

sehingga menghasilkan kinerja yang baik. 

 

 
Kata Kunci : Konflik Peran, Wewenang Pekerjaan dan Kepuasan Kerja. 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to 1) To determine the role conflict that occurs in CV. Upindo 

Jaya Banjarmasin. 2) To find out how to resolve role conflicts carried out by CV. Upindo Jaya 

Banjarmasin. 3) To find out how to authorize the work carried out by CV. Upindo Jaya 
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Banjarmasin. 4) To find out more clearly how the conflict of roles and work authority on job 

satisfaction of employees CV. Upindo Jaya Banjarmasin. 

The research method uses a qualitative type with in-depth interviews selected from 

sources. Data collection techniques using documentation, interviews and observations. 

The results of the study can be concluded that in general it can be said that employees 

of CV. Upindo Jaya Banjarmasin gave an unfavorable response to work, responsibilities, and 

progress which directly affected role conflict, but salaries, incentives and institutional 

attention to employee welfare CV. Upindo Jaya Banjarmasin currently feels inadequate, 

therefore this condition can lead to dissatisfaction, but that does not mean they are completely 

dissatisfied with their work, because apart from the salary and incentive factors, there are other 

factors that can affect job satisfaction such as motivator factors and other hygiene factors. In 

addition, if viewed in terms of the values      embedded in them (religious values) are strong, 

such as a motto to sincerely do charity and tend to accept every situation at work, it will be 

able to reduce the possibility of conflicts of roles and work authority and reduce 

dissatisfaction or support increased satisfaction. in themselves. 

Suggestions that can be given to related parties, in this case the leadership of CV. Upindo 

Jaya Banjarmasin, so that leaders should always pay attention to the character and work 

methods and expertise of each of their subordinates, in order to produce job satisfaction so 

as to produce good performance. 

 

 

Keywords: Role Conflict, Job Authority and Job Satisfaction. 

 

PENDAHULUAN 

Masalah sumber daya manusia masih 

menjadi sorotan sekaligus tumpuan bagi 

para pebisnis untuk tetap dapat bertahan di 

era globalisasi.Tantangan yang dihadapi 

oleh suatu perusahaan atau organisasi para 

pebisnis dalam era globalisasi adalah 

akumulasi dari berbagai kondisi dinamis 

yang menyebabkan lingkunganusaha 

menjadi penuh ketidakpastian, semakin 

kompleks, dan cepat berubah. Halini 

ditandai dengan pesatnya perkembangan 

teknologi, derasnya arus informasi yang 

semakin tidak terkendali. Sumber daya 

manusia merupakan motor penggerak 

jalannya bisnis serta aset terpenting bagi 

para pebisnis. Dalam lingkungan 

perusahaan karyawan merupakan sumber 

daya dan asset yang paling berharga dalam 

memegang peranan penting bagi 

penggunaan sumber daya perusahaan. 

Dengan pengguna sumber daya manusia 

yang berkualitas tinggi maka perusahaan 

akan mampu berperan dalam menghadapi 

tantangan global, karena sumberdaya 

manusia mempunyai pengaruh besar bagi 

aspek-aspek atau bidang lainya dalam 

kemajuan perusahaan, sehingga dengan 

menggali keahlian yang dimiliki para 

karyawan perusahaan akan dapat 

mengetahui konflik peran yang biasa 

terjadi pada karyawan. 

Robbins (2013), 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. Menurut Mangkunegara konflik 

adalah suatu pertentangan yang terjadi 

antara apa yang diharapkan oleh seseorang 

terhadap dirinya, orang lain, organisasi 

dengan kenyataan apa yang 

diharapkannya. Dipandang sebagai 

perilaku, konflik merupakan bentuk 

interaktif yang terjadi pada tingkatan 

individual, interpersonal, kelompok atau 

pada tingkatan organisasi. Konflik ini 

terutama pada tingkatan individual yang 

sangat dekat hubungannya dengan stress. 

Stres kerja dapat disebabkan oleh 

faktor lingkungan kerja seperti tekanan 

kerja yang berat, manajemen yang tidak 
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sehat dan hubungan yang buruk dengan 

karyawan lainnya. Gejala terjadinya stress 

ditempat kerja dapat diamati dari perilaku 

para karyawan, antara lain : kepuasan kerja 

yang rendah, kinerja yang menurun, 

semangat kerja menghilang, kurangnya 

kreativitas dan inovasi, keputusan yang 

jelek, serta banyak melakukan pekerjaan 

yang tidak produktif. Hal tersebut dapat 

menyebabkan tidak kondusifnya 

lingkungan kerja karyawan di dalam 

organisasi artinya terjadinya konflik peran 

ketika seseorang yang melaksanakan satu 

peran tertentu membuatnya merasa 

kesulitan untuk memenuhi harapan peran 

yang lain (Malayu, 2013). 

Konflik ini cenderung makin 

berkembang ketika tuntutan pekerjaan dan 

tuntutan peran sosial sebagai tanggung 

jawab yang harus dilaksanakan. Konflik 

mampu menghancurkan organisasi melalui 

penciptaan dinding pemisah antara rekan 

sekerja, menghasilkan kinerja yang buruk, 

dan bahkan pengunduran diri Hasibuan 

(2014). Menyatakan bahwa wewenang 

merupakan dasar untuk bertindak, berbuat, 

dan melakuakan kegiatan dalam suatu 

perusahaan. Tanpa wewenang orang-orang 

dalam perusahaan tidak dapat berbuat apa-

apa. Dalam wewenang (authority) selalu 

terdapat kekuasaann (power) and hak 

(rights), tetapi dalam kekuasaan (power) 

belum tentu terdapat wewenang 

(authority) and hak rights . Secara 

umum wewenang adalah kekuasaan 

menggunakan sumbar daya untuk 

mencapai tujuan organisasi dan secara 

umum tugas didefinisikan sebagai 

kewajiban atau suatu pekerjaan yang harus 

dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya. 

Sejauh ini tugas hanya diartikan menjadi 

sesuatu yang sudah sewajibnya dan harus 

dilakukan bagi seorang individu dalam 

suatu pekerjaannya, mungkin saja dalam 

aktifitasnya juga. Kesimpulan akhir bahwa 

tugas dan wewenang memang memiliki 

perbedaan tetapi tetap dalam suatu 

hubungan seperti yang dikatakan oleh 

Davis (2013) bahwa tanpa wewenang 

orang-orang di dalam perusahaan tidak 

dapat berbuat apa- apa. Dengan kata lain 

penyertaan tugas juga berhubungan dengan 

wewenang. 

Gibson (2011) menyatakan kepuasan 

kerja sebagai sikap yang dimiliki para 

pekerja tentang pekerjaan mereka. Hal itu 

merupakan hasil dari persepsi mereka 

tentang pekerjaan. Kepuasan kerja 

merupakan respon afektif atau emosional 

terhadap berbagai segi atau aspek 

pekerjaan seseorang sehingga kepuasan 

kerja bukan merupakan konsep tunggal. 

Seseorang dapat relative puas dengan salah 

satu aspek pekerjaan dan tidak puas dengan 

satu atau lebih aspeklainnya. Kepuasan 

Kerja merupakan sikap (positif) tenaga 

kerja terhadap pekerjaannya, yang timbul 

berdasarkan penilaian terhadap situasi 

kerja. Penilaian tersebut dapat dilakukan 

terhadap salah satu pekerjaannya, penilaian 

dilakukan sebagai rasa menghargai dalam 

mencapai salah satu nilai-nilai penting 

dalam pekerjaan. Karyawan yang puas 

lebih menyukai situasi kerjanya dari pada 

tidak menyukainya. Adapun fenomena 

masalah berdasarkan judul yang penulis 

teliti yaitu peran konflik dan wewenang 

pekerjaan terhadap kepuasan kerja. 

Berdasarkan peran setiap individu dalam 

suatu organisasi itu sering terjadi konflik, 

dari masalah kecil hingga masalah besar, 

masalah dengan teman kerja maupun 

dengan atasan. 

Masalah yang sering terjadi itu 

pertama dari lingkungan dalam kantor 

tentang perbedaan pendapat sesama rekan 

kerja, salah mengambil keputusan dan 

masalah dari lingkungan luar kantor yaitu 

terjadi perdebatan dengan pihak luar 

seperti masyarakat dan lainnya. Masalah 

seperti ini harus cepat diatasi kantor hingga 

tidak terjadi masalah berkepanjangan. 

Berdasarkan masalah wewenang pekerjaan 

disini wewenang sama dengan tanggung 

jawab setiap individu. Akan tetapi disini 

penulis ingin membahas tentang 

wewenang pekerjaan dikantor. Masalah 

yang sering terjadi tentang wewenang 

pekerjaan melanggar wewenang tersebut. 

Dari melanggar jam masuk, masalah 
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dengan dicurangi rekan setim ataupun 

perusaaahan, masalah pertanggung 

jawaban pekerjaan yang tidak selesai. Ini 

harus dijaga agar kepuasan setiap pekerja 

yang ada disana terjaga dan perusahaan 

pun akan meningkatkan perusahaannya 

kelevel tinggi lagi. Jika tidak diatasi maka 

pekerja akan seenaknya dalam bekerja dan 

karyawan lain akan merasa iri dengan 

tingkah karyawan yang melanggar 

wewenang. 

Kepuasan kerja harus ditingkatkan 

didalam suatu perusahaan yang sedang 

berkembang agar perusahaannya selalu 

mendapatkan hal yang positif dan naik. 

Jika dalam kepuasan karyawan 

perusahaan menurun maka perusahaan 

tersebut akan mengalami penurunan. 

Masalah dalam kepuasan ini juga bisa 

terjadi karena adanya konflik pekerja dan 

masalah wewenang pekerja. Maka dari itu 

penulis akan meneliti satu persatu masalah 

yang timbul agar masalah tersebut akan 

diatasi. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan pada 

studi ini adalah metode kualitatif. Metode 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

atau perilaku yang dapat diamati. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil Penelitian 

Analisis dan pembahasan yang akan 

dilakukan dalam penelitian ini adalah 

Analisis Konflik Peran Dan Wewenang 

Pekerjaan Terhadap Kepuasan Kerja 

Karyawan CV. Upindo Jaya Banjarmasin. 

Konflik Peransangat erat kaitan nya 

dengan kepuasan kerja karyawan, apabila 

karyawan merasa apa yang dikerjakan 

tidak sesuai dengan perannya. selain itu 

karyawan diberikan tugas diluar penugasan 

yang biasa dikerjakan yang akan memicu 

ketidakjelasan peran karyawan sehingga 

memicu ketidakpuasan Kerja 

Karyawan.Pada CV. Upindo Jaya 

Banjarmasin dimana karyawan yang 

menerima penugasan dengan keterbatasan 

sumber daya, baik sumber daya manusia 

dan sumber daya pendukung lainnya, salah 

satunya akan menimbulkan ketidakjelasan 

wewenang tugas, keberatan dan akan 

menimbulkan konflik peran antara 

karyawan karena merasaitu bukan tugas 

yang harusnya dilakukan. Menurut 

Ramadhan (2011) ”Seseorang dapat 

mengalami ketidakjelasan tugas dengan 

ekspestasi pekerjaan sehubungan dengan 

ekspektasi pekerjaan karena kurangnya 

informasi untuk penyelesaian pekerjaan 

atau untuk menjelaskan tugas dan 

pekerjaanya” Jika karyawan tidak terlalu 

senang dengan pekerjaannya maka akan 

menurunkan kepuasaan kerja karyawan 

tersebut dan itu akan mempengaruhi 

perusahaan. 

Konflik peran juga bisa terjadi ketika 

terdapat dua perintah berbeda dalam waktu 

bersamaan diantara dua perintah tersebut 

bertolak belakang. Konflik peran itulah 

yang menyebabkan kualitas perkerja di Cv. 

Upindo Jaya Banjarmasin menjadi 

menurun karena tidak diikuti dengan 

konsentrasi tinggi dalam melaksanakan 

pekerajaan. 

Berdasarkan hasil kegiatan 

penelitian, informan pertama berpendapat 

tentang variable konflik peran bahwa 

dalam bekerja tidak dapat dihindari akan 

adanya suatu pertentangan peran ataupun 

konflik peran yang terjadi, dia juga 

mengungkapkan ada perbedaan performa 

yang didapatkan apabila sudah menikah. 

Hal itu dikarenakan performa kerja 

mengharuskan karyawan bertanggung 

jawab dengan peran lain, karena informan 

mengalami ketidak- seimbangan oleh 

perannya sebagai ibu rumah tangga dalam 

menjaga keharmonisannya walaupun 

dalam mencapai suatu kinerja yang mampu 

disesuaikan. Didalam bekerja 

pengendalian suasana hati ataupun rasa 

emosiaonal merupakan hal yang cukup 

penting untuk mendapatkan kinerja yang 

maksimal, dan informan pertama 

merasakan sejauh ini ia dapat 
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mengendalikan suasana hatinya serta 

selalu mencoba meikmati segala aktivitas 

bekerja yang ada. 

Berdasarkan hasil kegiatan 

penelitian dengan informan kedua 

berpendapat tentang variabel konflik peran 

CV. Upindo Jaya Banjarmasin berpendapat 

bahwa peran dikehidupan keluarga ini 

memicu timbulya ketidak- seimbangan 

terhadap keharmonisan keluarga, karena 

waktu untuk keluarga menjadi berkurang. 

Namun karyawan selalu mengupayakan 

untuk mengendalikan hal itu dengan tujuan 

kinerja maksimal dapat dicapai. 

Berdasarkan hasil kegiatan 

penelitian dengan informan ketiga 

berpendapat bahwa peran yang tidak 

seimbang, antara sebagai karyawan dan 

peran di kehidupan keluarga ini memicu 

timbulnya ketidak-seimbangan terhadap 

keharmonisan keluarga, karena waktu 

untuk keluarga menjadi berkurang ataupun 

tersita. Namun karyawan selalu 

mengupayakan untuk mengendalikan hal 

itu dengan tujuan kinerja maksimal dapat 

dicapai. Selain itu ia berpendapat bahwa 

kondisi pandemi covid-19 saat ini semakin 

memberikan tekanan bagi peran yang di 

jalaninya baik peran wanita maupun pria 

dalam bekerja serta peran sebagai ibu 

rumah tangga yang mengharuskan ia 

berperan lebih dari sebelumnya sebagai 

orangtua. Hal ini menimbulkan 

pencampuran, dengan keinginan peforma 

kerja yang berkualitas untuk suatu 

pencapaian dapat seimbang dengan 

tanggung jawab selaku ibu, istri ataupun 

kewajibannya dikeluarga. Selain itu 

perbedaan gender dalam berkomunikasi 

ataupun bercerita secara alami wanita 

merasakan kenyamanan bila melakukan 

dengan sejenisnya, dengan hal itu informan 

ketiga berpendapat bahwa hubungan 

dengan rekan dalam lingkungan kerja 

mempengaruhi peformance kerja yang 

diberikan. Selain itu tidak ada perbedaan 

tanggung jawab dan wanita juga dituntut 

untuk mengembangkan potensi diri agar 

setara dengan pria, akan tetapi untuk 

pekerjaan lapangan mayoritas menurunkan 

karyawan pria untuk melakukan pekerjaan 

tersebut karena di nilai lebih cocok dan 

mampu mengatasi pekerjaan tersebut. 

Tetapi mampu menjaga kondisi 

emosional ataupun suasana hati dalam 

bekerja dan apabila kondisi sedang kurang 

baik. Dalam CV. Upindo Jaya Banjarmasin 

diusahakan secara maksimal untuk 

memberikan pelayanan kepada konsumen 

dengan cepat, tepat, dan dapat 

dipertanggung jawabkan hasilnya. 

Berdasarkan hasil kegiatan 

penelitian dengan informan keempat 

berpendapat bahwa peran yang tidak 

seimbang antara pekerjaan dengan tingkat 

pendidikan yang dimiliki oleh karyawan 

tersebut bertentangan. hal tersebut 

membuat karyawan CV. Upindo Jaya 

Banjarmasin merasa bahwa pekerjaan yang 

dikerjakan nya tidak sesuai dengan skill 

yang dimiliki. Ini yang membuat konflik 

peran terjadi antara karyawan satu dan 

yang lain. 

1. Konflik Peran Yang Terjadi Di CV. 

Upindo jaya Banjarmasin 

Dari hasil wawancara salah satu 

karyawan Konflik peran yang terjadi di 

CV. Upindo Jaya yaitu : 

1. Kurangnya kesadaran karyawan 

dalam kewajiban pekerjaan sehingga 

menimbulkan ketidakadilan pada 

karyawan lain dan membuat 

karyawan lain melakukan pekerjaan 

yang seharusnya tidak dilakukan. 

2. Ketidak dispilinan satu orang yang 

membuat karyawan lain terkena 

dampaknya, misalkan ada satu atau 

dua orang yang terlambat maka akan 

diberikan sanksi bonus hilang, tetapi 

semuanya yang akan mendapatkan 

dampaknya, itu membuat karyawan 

lain merasa tidak ada keadilan. 

3. Sering terjadi pertengkaran akibat iri 

dengan pekerjaan orang lain yang 

sebenarnya sudah di tetapkan oleh 

Manajemen kantor. 

4. Ketidak jelasan wewenang karyawan 

sehingga mengakibatkan karyawan 

bingung didalam pekerjaannya. 

5. Kurangnya peraturan ketat dan 
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sanksi dari manajem sehingga 

membuat karyawan lain 

menyepelekan pekerjaannya. 

6. Para atasan-atasan seperti kepala 

gudang, armada yang kurang 

memberikan solusi kepada 

karyawan-karyawan yang 

mempunyai masalah. 

7. Manajemen tidak membuat standard 

pendidikan calon karyawan sehingga 

dampaknya sangat besar karena 

menerima karyawan yang kurang 

berpendidikan dan dengan 

lingkungan yang baik, yang 

membuatkaryawan lain akan 

terpengaruh karena satu atau dua 

orang itu. 

8. Para karyawan yang mengeluh 

dengan perusahaan karna jam kerja. 

Contoh : para karyawan ditetapkan 

untuk masuk jam 08.00 tetapi 

karyawan tidak memiliki aturan 

untuk jam kerja. Sehingga sering 

terjadi kelebihan waktu kerja dan 

kurang nya kompensasi hitungan jam 

lembur. 

9. Sering terjadinya pembullyan 

terhadap karyawan lain, dengan niat 

becanda namun itu akan ber dampak 

besar kepada karyawan yang terbuly. 

2. Penyelesaian Konfilik Peran Yang 

Dilkukan Oleh CV. Upindo Jaya 

Banjarmasin 

Ada lima metode untuk 

menangani konflik yang dilakukan oleh 

pihak CV. Upindo Jaya Banjarmasin 

adalah: 

1. Competition Metode ini digunakan 

bila salah satu pihak berusaha untuk 

mencapai tujuannya tanpa 

menghiraukan dampak terhadap 

pihak-pihak lain. Jadi metode ini 

menyajikan suatu perjuangan 

menang/kalah kepada pihak- pihak 

yang berselisih. Biasanya jika 

konflik terjadi didalam suatu 

organisasi/ kelompok yang formal 

maka pihak yang 

didominan/berkuasa akan berusaha 

untuk menyelesaikan konflik dengan 

menafaatkan kekuasaan yang ada 

dipihaknya. 

2. Avoidance Salah satu pihak yang 

berselisih menyadari bahwa konflik 

tersebut ada dan pihak ini menarik 

diri maupun berusaha menekan 

konflik dengan memaksanya 

tenggelam kebawah permukaan. 

Dengan metode ini dapat saja pihak-

pihak yang berselisih mengambil 

keputusan untuk berpisah secara 

pisik. Tetapi jika perpisahan secara 

pisik tidak memungkinkan/ tidak 

diinginkan maka pihak-pihak 

tersebut akan berusaha untuk 

menekan konflik. 

3. Accomodation Metode ini dilakukan 

dengan cara salah satu pihak 

berusaha untuk mengalah, dalam 

artian memenuhi tuntutan pihak 

oposisinya. Jadi dalam rangka untuk 

memelihara hubungan, salah satu 

pihak bersedia untuk berkorban. 

4. Compromise Jika pihak-pihak yang 

berselisih sama-sama bersedia 

berkorban, maka hasil kompromi 

akan tercapai. Dengan metode 

kompromi ini tidaklah jelas siapa 

yang menang dan yang kalah. Metode 

ini berusaha untuk menjelaskan 

konflik dengan menemukan dasar 

ditengah dari dua pihak yang 

beroposisi. 

5. Collaboration Pendekatan 

penyelesaian konflik yang satu ini 

berusaha untuk memberikan 

keuntungan kepada kedua belah 

pihak. Konflik bentuk ini diubah 

menjadi situasi pemecahan masalah 

bersama. Jadi pihak-pihak yang 

bertentangan bersama-sama 

mencoba memecahkan masalahnya 

dan bukan hanya mencoba menekan 

konflik atau berkompromi. 

3. Pemberian Wewenang Pekerjaan 

Yang Di Lakukan Oleh CV. Upindo 

Jaya Banjarmasin 

Analisis penulis melalui hasil 

wawancara dengan salah satu kepala 

gudang CV. Upindo Jaya Banjarmasin 
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mengatakan bahwa individu- individu 

seharusnya diberikan wewenang untuk 

melaksanakan tanggung jawabnya. 

Misalnya, bila seorang Pimpinan diberi 

tanggung jawab untuk mengarahkan 

dan mempengaruhi kinerja karyawan 

dengan hal positif, maka dia harus 

diberi kebebasan secukupnya untuk 

membuat keputusan- keputusan yang 

mempengaruhi kapasitas kinerja 

karyawan. Menurut (Triana;2015) 

“Kepemimpinan adalah proses 

mempengaruhi atau memberi contoh 

oleh pemimpin kepada pengikutnya 

dalam upaya mencapai tujuan 

organisasi perusahaan yang baik”. 

Fungsi Kepemimpinan dalam konflik 

kerja adalah untuk : Perencanaan, 

Memandang kedepan, Pengembangan 

Loyalitas, Pengawasan, Pengambilan 

Keputusan, dan Memberi Motivasi agar 

struktur tugas yang ada didalam 

perusahaan menjadi lebih teratur. 

Persamaan tanggung jawab dan 

wewenang secara teoritik adalah baik, 

namun sukar dicapai. Jadi menurut hasil 

pengajuan kepala gudang kepada 

manajemen kantor CV. Upindo Jaya 

Banjarmasin maka pemberian 

pembagian tugas wewenang-wewenang 

yang akan dilakukan karyawan CV. 

Upindo Jaya Banjarmasin adalah 

sebagai berikut : 

1. Line Authority (wewenang lini), 

wewenang manajer yang 

bertanggung jawab langsung, 

diseluruh rantai komando organisasi, 

untuk mencapai sasaran organisasi. 

2. Staff Authority (wewenang staf), 

wewenang kelompok, individu yang 

menyediakan saran dan jasa kepada 

manajer lini. 

3. Functional Authority (wewenang 

fungsional), wewenang anggota staf 

departemen untuk mengendalikan 

aktivitas departemen lain karena 

berkaitan dengan tanggung jawab 

staf spesifik. 

Berdasarkan hasil wawancara 

dengan pimpinan CV. Upindo Jaya 

Banjarmasin, wewenang apa sajakah 

yang diberikan oleh pimpinan kepada 

karyawan agar bekerja sesuai dengan 

pedoman kerja yang berlaku. ”saya 

memberikan wewenang kepada 

karyawan bagian penjualan untuk 

menurunkan harga jual jika konsumen 

menginginkan potongan harga, namun 

harus tetap sesuai dengan pedoman 

yang berlaku. karyawan bagian gudang 

saya beri wewenang untuk 

menandatangani struk barang yang 

datang ketoko. supir saya berikan 

wewenang untuk menerima uang 

pelunasan dan tanda bukti terima 

apabila barang tersebut sudah sampai di 

tangan konsumen”. 

Apakah jabatan-jabatan tersebut 

sudah memiliki deskripsi dan 

spesifikasi pekerjaan? “Belum memiliki 

deskripsi dan spesifikasi pekerjaan 

secara tertulis, hanya mengikuti 

perintah dan terkadang para karyawan 

melaksanakan beberapa pekerjaan”. 

Pelaksanaan pembagian kerja di 

CV. Upindo Jaya Banjarmasin 

mempunyai tujuan agar pekerjaan-

pekerjaan dapat terselenggara dengan 

lancar dan dapat diketahui dengan jelas 

karyawan mana yang 

bertanggungjawab atas terselesainya 

suatu pekerjaan. Pembagian kerja juga 

memberikan batasan yang jelas dalam 

pelaksanaan tugas, wewenang, dan 

tanggung jawab masing-masing 

karyawan, sehingga dapat dihindari 

adanya tumpang tindih dalam 

pelaksanaan pekerjaan. 

4. Konflik Peran Dan Wewenang 

Pekerjaan Terhadap Kepuasan 

Kerja Karyawan CV. Upindo Jaya 

Banjarmasin 

Menurut Mangkunegara (2011) 

konflik adalah suatu pertentangan yang 

terjadi antara apa yang diharapkan oleh 

seseorang terhadap dirinya, orang lain, 

organisasi dengan kenyataan apa yang 

diharapkannya. 

Kemudian hak yang cukup, yang 

memungkinkan seseorang dapat 



8 
 

menyelesaikan suatu tugas/kewajiban 

tertentu. Kemudian kondisi yang 

menyenangkan yang akan dirasakan 

oleh pekerja/ pegawai di dalam suatu 

lingkungan pekerjaan atas peranannya 

dalam organisasi dan kebutuhannya 

terpenuhi dengan baik. 

Kepuasan kerja karyawan sangat 

berpengaruh besar terhadap perusahaan. 

Karena pada dasarnya dapat 

menyebabkan permasalahan yang 

bersifat individual, dimana setiap 

individu karyawan memiliki tingkat 

kepuasaan yang berbeda-beda, sesuai 

dengan nilai-nilai yang berlaku pada 

dirinya, Jadi dari hasil yang sudah 

dibicarakan dengan salah satu pimpinan 

di perusahaan, maka dari manajemen 

memberikan wewenang pekerjaan 

untuk kepuasaan kerja karyawannya 

dengan memberikan wewenang-

wewenang pekerjaan sebagai berikut : 

1. Karyawan diberikan wewenang 

pekerjaan dengan keahlian mereka 

milik masing-masing. 

2. Karyawan diberikan wewenang 

pekerjaan yang disenangi dan 

dicintainya untuk membeikan 

karyawannya bekerja dengan hasil 

yang lebih baik dari sebelumnya. 

3. Setiap karyawan yang diberikan 

wewenang juga melalui tahapan 

moral kerja yang sudah disepakati 

untuk dirinya dan sekelompok orang 

karyawan agar dapat mencapai 

tujuan yang sama dengan mutu yang 

ditetapkan. 

4. Karyawan juga diberikan 

kedisiplinan dari setiap wewenang 

yang sudah diberikan sesuai dengan 

keahlian yang mereka miliki agar 

dalam melaksanakan tugas yang 

dibebankan kepadanya dapat 

menunjukan nilai ketaatan, 

kepatuhan dan kesetiaan agar yang 

mendapatkan kepuasan kerja tidak 

hanya karyawan melainkan juga 

perusahaan. 

 

 

Pembahasan 

Dari hasil penelitian diatas, kiranya 

permasalahan dapat di bahas pada analisis 

berikut ini, yaitu : 

1. Konflik Peran Yang Terjadi Di CV. 

Upindo Jaya Banjarmasin 

Konflik bisa terjadi pada 

siapapun, baik individu maupun 

kelompok, hal ini perlu disadari bahwa 

masing-masing individu berbeda dan 

masing-masing mempunyai 

kepentingan dan tujuan yang berbeda 

pula. Berdasarkan landasan teori yang 

sudah dikemukakan di atas maka dapat 

diambil kesimpulan penyebab dari 

konflik yaitu : 

1. Keunikan individu, masing-masing 

mempunyai perbedaan yang tidak 

dimiliki individu yang lain. 

2. Adanya sifat egoism individu. Sikap 

ini tercermin pada saat individu 

tersebut tidak menghargai masukan 

dari pihak lain. Bagi dia pendapatnya 

lah yang paling benar, dan 

menganggap pendapat orang lain 

salah. 

3. Situasi yang sudah dibawa dari 

tempat sebelumnya. Apabila 

individu tersebut dari rumah sudah 

mengamali masalah maka secara 

langsung akan berpengaruh pada saat 

dikantor atau tempat kerja. 

Karyawan CV. Upindo Jaya 

Banjarmasin merasakan adanya 

ketidaksesuaian antara harapan dalam 

diri mereka dengan peran yang 

dijalankan. Mereka juga 

mengungkapkan jika pekerjaan mereka 

merupakan pekerjaan yang berat dan 

bukan pekerjaan yang sudah semestinya 

mereka kerjakan. Mereka dihadapkan 

pada berbagai macam konsumen dan 

banyak konsumen dengan perlakuan 

dan kemauan yang berbeda, dan mereka 

merasakan tidak nyamanan 

Lingkungan kerja yang mempengaruhi 

kelangsungan dan keberadaan 

pekerjaan secara langsung. itu yang 

menyebabkan munculnya konfik peran 

dalam diri mereka. Dengan rata- rata 
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kepuasan kerja karyawan yang tidak 

terlalu tinggi (dikarenakan tingginya 

tingkat ketidakpuasan terhadap gaji, dan 

beberapa pekerjaan yang dirasa sulit 

dilakukan), mereka cenderung kurang 

puas terhadap pekerjaan, waktu 

tindakan, kualitas pelayanan yang 

mereka berikan, serta beberapa rekan 

kerja yang kurang mendukung. Dan 

ternyata pada Karyawan CV. Upindo 

Jaya Banjarmasin, gaji merupakan 

faktor hygiene yang merupakan faktor 

yang mendorong untuk memunculkan 

ketidakpuasan kerja. Hal ini tidak 

sejalan dengan teori dua faktor 

Herzberg dalam Kreitner (2000), 

menyatakan bahwa kepuasan kerja lebih 

sering berkaitan dengan prestasi 

pengakuan, karakteristik pekerjaan, 

tanggung jawab dan kemajuan. Dalam 

kasus ini, karyawan CV. Upindo Jaya 

Banjarmasin memberikan respon yang 

kurang baik terhadap pekerjaan, 

tanggung jawab, dan kemajuan 

(motivator) yang secara langsung 

berpengaruh pula terhadap konflik 

peran namun gaji, insentif dan perhatian 

lembaga terhadap kesejahteraan 

karyawan CV. Upindo Jaya 

Banjarmasin saat ini memang dirasa 

kurang, oleh karena itu kondisi ini dapat 

memunculkan ketidakpuasan, namun 

bukan berarti mereka sama sekali tidak 

puas terhadap pekerjaan mereka, karena 

selain faktor gaji dan insentif tadi, masih 

ada faktor-faktor lain yang mampu 

mempengaruhi kepuasan kerja seperti 

faktor motivator dan faktor hygiene 

lainnya. Selain itu jika di tinjau dari segi 

nilai yang tertanam dalam diri mereka 

(nilai agamis) yang kuat, seperti 

semboyan untuk ikhlas beramal serta 

cenderung menerima setiap keadaan 

dalam pekerjaan akan mampu menekan 

kemungkinan timbulnya konflik peran 

serta mengurangi adanya ketidakpuasan 

ataupun mendukung meningkatnya 

kepuasan dalam diri mereka. Menurut 

(Gibson 2016) ”Sikap yang dimiliki 

pekerjaan tentang pekerjaan yang 

dilakukan” Dari beberapa pendapat para 

hli dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan merupakan hasil yang 

diharapkan oleh karyawan yang 

mempunyai kepuasaan kerja. 

2. Mengatasi Konflik Peran 

1. Mencegah Konflik Destruktif 

Berbagai pencegahan bisa dilakukan 

sebelum terjadi konflik destruktif 

dengan sifat merusak berbagai 

macam fasilitas ataupun terjadinya 

konflik berkepanjangan. 

2. Menghadirkan Komunikasi Efektif 

Pastinya dari komunikasi efektif 

menjadi salah satu tujuan utama 

kenapa dilakukan upaya mediasi 

hingga berbagai macam metode 

dalam menyelsaikan konflik. 

3. Memberikan Penerapan Aturan Baku 

Ketiga ada aspek penting untuk bisa 

menerapkan aturan baku terhadap 

karyawan di sebuah perusahaan baik 

dari sisi internal ataupun 

eksternalnya. 

4. Menciptakan Iklim Kerja Harmonis 

Sudah jelas dari iklim kerja yang 

lebih harmonis jadi hal menarik 

dalam manajemen konflik ini. Maka 

dari itu tujuannya harus bisa jelas 

hingga bisa memberikan banyak 

keuntungan utamanya. 

Setiap konflik dalam ruang 

lingkup perusahaan besar ataupun kecil 

harus bisa memperlihatkan banyak 

manfaat terbaik. Maka dari itu siapa saja 

yang berhasil menyelesaikan berbagai 

konflik di dalam perusahaan akan terus 

mendapatkan kinerja karyawan lebih 

optimal dibandingkan sebuah 

perusahaan yang tak pernah 

memperhitungkan semua aspek. Jadi 

bisa kita lihat bahwa semua akses dalam 

manajemen konflik sendiri dapat 

memperlihatkan banyak peluang, 

hingga akhirnya soerang karyawan 

merasakan kenyamanan bisa bekerja 

secara penuh. Ditambah lagi dari ruang 

lingkup kerja juga lebih optimal. 
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3. Beberapa Usaha Pemberian 

Wewenang Yang Dilakukan Oleh 

CV. Upindo Jaya Banjarmasin 

1. Menyediakan Lingkungan Terbaik 

bagi Para Karyawan 

Lingkungan tentu saja akan 

mendukung produktivitas karyawan 

perusahaan. Karena bila karyawan 

merasa tidak nyaman, semangat 

bekerja malah akan semakin 

menurun dari waktu ke waktu. 

Oleh sebab itulah, perusahaan harus 

bisa membuat suasana yang lebih 

santai dan bisa mendukung kinerja 

para karyawan agar mereka memiliki 

kepuasan kerjanya sendiri. Misalnya 

saja, berikan fasilitas seperti tempat 

kerja yang tenang, jauh dari 

kebisingan, memiliki suhu yang 

sesuai, bau yang nyaman dan yang 

lainnya. Hal ini dibuktikan dari 

sebuah makalah dari Harvard 

University yang juga diambil dari 

website theguardian.com, yang 

mengatakan bahwa ruang kantor 

yang hijau menghasilkan respon 

fisiologis seperti peningkatan 

aktivitas otak dan hormon yang lebih 

rendah. Sehingga kinerja kognitif 

dari pekerja kantor tersebut dapat 

menghasilkan dua kali lipat dari 

mereka yang bekerja di lingkungan 

konvensional. 

2. Berikanlah Pelatihan pada Karyawan 

Memberikan pelatihan pada 

karyawan perusahaan juga sangatlah 

dianjurkan guna mendukung 

kepuasan kerja karyawan. Ini bisa 

membantu untuk membantu SDM 

yang cekatan dalam menyelesaikan 

permasalahan. Selain itu, dengan 

dilakukannya training, karyawan 

perusahaan juga bisa melakukan 

suatu pekerjaan dengan lebih 

professional. 

3. Fasilitas Pendukung 

Fasilitas yang diberikan oleh 

perusahaan juga bisa memberikan 

kepuasaan kerja pada karyawan, 

selain itu mereka juga bisa lebih 

produktif tanpa ada hambatan ketika 

bekerja. Misalnya saja, fasilitas 

berupa komputer atau laptop, 

sebaiknya jangan sampai karyawan 

memberikan alasan mereka tidak 

bisa bekerja sesuai deadline karena 

komputernya sangat lemot. 

4. Memberikan Semangat Kerja 

Kepada Karyawan 

Tidak sedikit karyawan merasa 

malas bekerja dalam perusahaan 

karena mereka tidak mendapatkan 

dukungan dari perusahaan, mereka 

hanya sering mendapatkan tuntutan 

saja. Sebaiknya, disamping 

menuntut, berikanlah semangat pada 

karyawan agar bisa menyelesaikan 

pekerjaan dengan maksimal. 

Memang, tujuan perusahaan untuk 

mengeluarkan hasil maksimal adalah 

yang terpenting, tapi bagaimana bisa 

mendapatkannya bila karyawan di 

dalamnya saja merasa malas? 

5. Berikanlah Dukungan Bila 

Memberikan Suatu Ide yang Baik 

untuk Perusahaan 

Jangan membuat karyawan merasa 

segan mengeluarkan pendapat. 

Meskipun tidak sesuai dengan apa 

yang diharapkan, biarkanlah mereka 

untuk mempertimbangkannya 

kembali. Latihlah mereka untuk terus 

kreatif dan percaya diri 

memberitahukan pendapatnya. 

6. Memberikan Tujuan dan Target 

Sesuai Kemampuan 

Karyawan tentunya mempunyai 

tujuan dan target yang besar. 

Namun, hal tersebut tidak bisa 

dicapai hanya oleh 1 orang karyawan 

saja bukan. Perusahaan 

membutuhkan sebuah tim, sementara 

itu di dalam tim tersebut juga 

perusahaan harus bisa membagikan 

tugas sesuai dengan kemampuan 

personalnnya. Jangan sampai, Anda 

menyerahkan tanggung jawab 

keuangan pada mereka yang tidak 

memiliki kemampuan dalam bidang 

tersebut. Itu malah akan membuat 
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tujuan sulit tercapai. 

7. Terimalah Saran dari Karyawan Bila 

Memang itu Benar dan Baik 

Meskipun perusahaan sudah 

menetapkan suatu target dan tujuan, 

bukan berarti harus menutup telinga 

dari saran yang diberikan oleh 

karyawannya. Karena bisa jadi, 

ketika karyawan menjalankan 

pekerjaannya mereka menemukan 

sesuatu yang seharusnya tidak 

dilakukan agar karyawan tidak 

mendapatkan kesalahan. Terimalah 

saran dari karyawan bila memang itu 

benar dan baik bagi perusahaan. 

Ciptakanlah suasana diskusi yang 

bisa saling mendukung, jangan 

pernah egois karena perusahaan 

berada di pihak tertinggi. 

4. Faktor-faktor Penting Yang Sangat 

Mempengaruhi Terhadap Kepuasan 

Kerja Karyawan. 

Faktor - faktor yang 

mempengaruhi kerja antara lain adalah 

kondisi kerja yang menyenangkan, 

penempatan karyawan yang tepat sesuai 

dengan bidangnya, penghargaan dari 

atasan maupun rekan kerja, memberikan 

kesempatan untuk melanjutkan 

pendidikan pada jenjang yang lebih 

tinggi dan lain-lain. Hal demikian bila 

terus menerus dibiatkan maka akan 

menurunkan motivasi kerja pegawai, 

yang pada akhirnya akan berakibat pada 

menurunnya prestasi kerja pegawai. 

Untuk mengatasi hal tersebut 

maka upaya yang seharusnya dilakukan 

atau ditempuh oleh pemimpin CV. 

Upindo Jaya Banjarmasin adalah : 

1) Mengusahakan terciptanya suatu 

kondisi yang dapat meningkatkan 

gairah kerja dan kenyamanan bagi 

seluruh pegawai. 

2) Menempatkan pegawai sesuai 

dengan latar belakang pendidikan 

dan berdasarkan kepangkatan yang 

dimilikinya sehingga dalam 

melaksanakan tugasnya akan 

bergairah dan merasa cocok dengan 

bidangnya serta tidak cepat jenuh. 

Selain itu dalam penempatan 

karyawan factor lain yang harus 

diperhatikan adalah kemampuan dan 

kemauan, yang merupakan hal yang 

sangat berperan dalam peningkatan 

prestasi kerja. 

3) Memberi penghargaan kepada 

pegawai yang berprestasi baik, baik 

promosi jabatan maupun 

penghargaan berupa materi. Dengan 

adanya penghargaan tersebut akan 

menumbuhkan motivasi kepada 

pegawai lain dalam melaksanakan 

pekerjaannya, untuk meningkatkan 

semangat kerja. 

4) Memberi kesempatan bagi para 

pegawai yang berprestasi untuk 

melanjutkan pendidikan. Baik 

pendidikan formal maupun 

pendidikan informal, agar pegawai 

yang bersangkutan dapat 

mengaktualisasikan dirinya. 

 

PENUTUP 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari analisis di 

atas, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Konflik Peran 

Secara umum dari hasil penelitian 

ini dapat diungkapkan bahwa konflik 

peran mempunyai pengaruh langsung 

terhadap kepuasan kerja karyawan CV. 

Upindo Jaya Banjarmasin (dikarenakan 

ada variabel yang bernilai sangat kecil 

seperti gaji, dan juga pada komitmen 

kelanjutan) namun didukung oleh faktor 

lain seperti rekan kerja yang kurang 

mendukung, adanya konflik peran, 

pekerjaan yang tiadak dapat mereka 

nikmati, maka apabila adanya keinginan 

untuk keluar dari organisasi bila ada 

peluang lain akan dapat ditekan serta 

dampak negatif dari faktor yang dapat 

menyebabkan adanya ketidakpuasan 

kerja dapat diminimalisasi. 

2. Wewenang Pekerjaan 

Wewenang adalah hak yang 

cukup, yang memungkinkan seseorang 
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dapat menyelesaikan suatu 

tugas/kewajiban tertentu. Jadi suatu 

pertentangan yang terjadi antara apa 

yang diharapkan oleh seseorang 

terhadap dirinya sendiri, orang lain, 

organisasi dengan kenyataan apa yang 

di harapkannya. Kemudian hak yang 

cukup, yang memungkinkan seseorang 

dapat menyelesaikan suatu 

tugas/kewajiban tertentu. Kemudian 

kondisi yang menyenangkan yang akan 

dirasakan oleh pekerja di dalam suatu 

lingkungan pekerjaan atas peranannya 

dalam organisasi dan kebutuhannya 

terpenuhi dengan baik. Kemudian 

penerapan karakteristik gaya 

kepemimpinan dari atasan yang 

bercirikan kepemimpinan direktif, 

kepemimpinan suportif, kepemimpinan 

partisipatif melalui kepuasan kerja yang 

meliputi pekerjaan itu sendiri, kondisi 

lingkungan kerja, rekan kerja, gaji, 

atasan, promosi; ketika kesesuaian 

tugas pekerjaan sesuai dengan keahlian 

dan pengalaman karyawan; ketepatan 

waktu dan jumlah dalam pembayaran 

gaji; kepuasan kondisi di lingkungan 

kerja, terbukti tidak mampu 

meningkatkan kinerja karyawan. 

Pengaturan jadwal kerja oleh pimpinan 

dan Pemimpin yang membantu dalam 

memberikan masukan atas 

permasalahan bagi karyawan CV. 

upindo jaya banjarmasin. hal ini sejalan 

dengan penelitian yang menyatakan 

Perilaku kepemimpinan mengacu pada 

kemampuan seorang pemimpin dalam 

mengarahkan, mendiskusikan, serta 

mengajak para bawahannya agar mau 

bekerja sesuai dengan standar 

operasional prosedur yang sudah 

ditetapkan perusahaan guna pencapaian 

tujuan bersama. 

 

Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan 

tentang Analisis Konflik Peran Dan 

Wewenang Pekerjaan Terhadap Kepuasan 

Kerja Karyawan CV. Upindo Jaya 

Banjarmasin di atas, maka saran dari 

peneliti adalah sebagai  berikut: 

1. Konflik peran sangat berpengaruh 

pada kepuasan kerja karyawan. 

Sebaiknya perusahaan lebih 

memerhatikan kembali karna ada 

karyawan yang tidak taat pada aturan 

Standar Operasional Prosedur 

perusahaan dan harus diberi teguran dan 

perlu diadakan sistem evaluasi kinerja 

secara keseluruhan atau semua unit 

bagian guna lebih memaksimalkan 

perbaikan secara teratur dan perubahan 

untuk lebih menunjang kemajuan 

perusahaan. pengelola sebaiknya tetap 

memperhatikan masalah konflik peran 

secara maksimal kepada karyawan, 

pengelola sebaiknya memberikan 

wewenang pekerjaan itu dengan 

memberikan job diskripsi yang sesuai 

dengan keahlian yang dimiliki oleh 

karyawan. 

2. Wewenang yang tidak sesuai dengan 

kepuasan karyawan yaitu atasan 

diperusahaan memiliki wewenang 

kekuasaan yang sangat bagus. Se 

baiknya perusahaan memberikan 

kebebasan dalam berwewenang 

sehingga tidak ada tekanan dan batasan 

yang bisa membuat kepuasan terhadap 

pekerjaan mereka menurun. 

3. Adanya pelatihan yang dilakukan secara 

berkala untuk menyamakan pola pikir 

dan penyelarasan tujuan perusahaan. 

4. Perubahan gaya kepemimpinan perlu 

disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kepentingan perusahaan serta karyawan 

agar kinerja karyawan dapat terus 

ditingkatkan. 
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