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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

Percetakan Terang Jaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

akomodasi makanan dan minuman. Produk Terang Jaya antara lain: dus makanan 

polos, dus makanan motif, dus roti, dus snack, piring kertas, dan beberapa 

pesanan khusus berbahan dasar kertas dus. Terang Jaya didirikan oleh Untung 

Sugiarto pada tahun 1985. Terang Jaya tidak memiliki visi dan misi secara 

tertulis, tetapi memiliki tujuan untuk menjadi perusahaan yang dapat menguasai 

pasar melalui jaringan keluarga. Pada mulanya usaha ini dikerjakan semuanya 

sendiri oleh Untung Sugiarto. Percetakan Terang Jaya menjadi perusahaan 

keluarga ketika Untung menikah pada tahun 1992 dan istri pemilik yaitu Cun Lie 

turut berkontribusi dalam perusahaan. 

Kemudian pada tahun 2000 adik kedua dari Cun Lie yaitu Cun Mey turut 

bekerja di dalam perusahaan. Kemudian pada tahun 2009 adik ketiga dari Cun Lie 

yaitu Martin Santoso pada tahun 2009 bergabung dalam perusahaan Terang Jaya 

bekerja di bagian marketing. Hingga saat ini Terang Jaya memiliki karyawan 

pabrik (buruh) sebanyak 19 orang.  

Produk yang diproduksi oleh Terang Jaya seperti dus makanan, dus 

catering, dus snack, dan piring kertas dengan berbagai ukuran dan motif. Selain 

itu Terang Jaya juga menerima pesanan khusus dari konsumen yang memiliki 

kebutuhan tertentu. Usaha ini merupakan produk umum yang tidak memilik 



 

identitas khusus dan didistribusikan kepada ritel maupun grosir dimana Terang 

Jaya bertindak sebagai pabrik atau supplier. 

Terang Jaya tidak menetapkan  job description dan job specification yang 

jelas dan resmi untuk setiap orang. Pada dasarnya semua anggota keluarga bekerja 

“serabutan” atau multi-tasking. Terutama bagi Cun Mey dan Martin, mereka 

berdua hanya melaksanakan segala perintah yang diberikan oleh Untung atau Cun 

Lie. Selain itu setiap anggota keluarga memiliki kewajiban yang sama yaitu 

mencari konsumen tanpa harus melalui bagian pemasaran atau melalui prosedur 

pemesanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi 

4.2 Gambaran Umum Responden 

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai responden, 

di bawah ini akan akan dijabarkan profil dari empat responden yang menjadi 

obyek penelitian yaitu Bapak Untung/Pimpinan sebagai owner sekaligus 

Pemimpin Perusahaan 

Untung Sugiarto 

(Kepala keluarga) 

Penasihat Pemimpin 

Cun Lie 

(Istri dari Untung) 

Bag. Pemasaran dan Produksi 

Cun Mey 

(Adik kedua dari Cun Lie) 

Bag. Pemasaran 

Martin Santoso 

(Adik ketiga dari Cun Lie) 
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Pimpinan, Tan Cun Lie/penasihat sebagai penasihat Pimpinan, Tan Cun Mey 

dan Martin Santoso sebagai marketing. Responden dalam penelitian ini 

dikelompokkan berdasarkan limat kriteria. Kriteria-kriteria yang dimaksud 

antara lain adalah: usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jabatan, dan lama 

bekerja. Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara kepada 4 responden, 

maka diperoleh gambaran atau profil responden sebagai berikut 

Tabel 4.1 Gambaran Umum Responden Percetakan Terang Jaya 

Keterangan Pimpinan 

(Untung 

Sugiarto) 

Penasihat 

Pimpinan (Tan 

Cun 

Lie/penasihat) 

Pelaksana (Tan 

Cun Mey) 

Pelaksana 

(Martin 

Santoso) 

Jenis Kelamin Laki – laki  Perempuan Perempuan Laki – laki 

Usia 52 42 35 30 

Tingkat Pendidikan SMA SMP SMA S1 

Jabatan Pimpinan Penasihat 

Pimpinan 

Marketing, 

operasional, 

serabutan 

Marketing, 

serabutan 

Lama Bekerja 32 tahun 25 tahun 18 tahun 8 tahun 

 

4.3 Hasil Analisis dan Pembahasan 

Perusahaan yang dijadikan objek penelitian adalah Percetakan Terang 

Jaya. Terang Jaya merupakan bisnis keluarga yang bergerak di bidang akomodasi 

makanan dan minuman. Topik penelitian ini adalah identifikasi konflik di bisnis 

keluarga dengan subjek penelitian yaitu anggota keluarga yang bekerja di Terang 

Jaya. Subjek yang pertama adalah Untung/Pimpinan sebagai Pimpinan dan 

pemilik, Cun Lie/penasihat (istri dari Untung/Pimpinan) sebagai penasihat 

Pimpinan sekaligus pemilik, Cun Mey (adik perempuan dari Cun Lie/penasihat) 

berkontribusi lebih banyak pada bagian produksi dan pemasaran, dan terakhir 



 

Martin Santoso (adik laki – laki dari Cun Lie/penasihat) bekerja lebih fokus pada 

bagian pemasaran.  

Identifikasi konflik dilakukan dengan wawancara kepada keempat 

responden. Kemudian konflik – konflik yang telah teridentifikasi dianalisis dan 

dikategorikan ke dalam tiga tipe konflik menurut Kellermanns & Eddleston 

(2004) yaitu konflik tugas, konflik proses, dan konflik relasi. Berdasarkan konflik 

yang telah dijabarkan dan dianalisis dan kemudian diberikan tingkat prioritas 

penyelesaian konflik, diberikan usulan penyelesaian konflik berdasarkan dari 

konflik yang dianalisis. 

Tingkat prioritas akan diberikan dengan ketentuan: 

(a) Tinggi : konflik yang terjadi sangat mengganggu kinerja perusahaan 

(b) Sedang : konflik yang terjadi cukup mengganggu kinerja perusahaan 

(c) Rendah: konflik yang terjadi sedikit menggangu kinerja perusahaan 

4.3.1 Konflik Tugas 

Menurut Kellermanns & Eddleston (2004), konflik dalam bisnis 

keluarga dapat dikategorikan dalam tiga tipe, salah satunya adalah konflik 

tugas. Konflik tugas adalah konflik yang berkaitan dengan strategi 

perusahaan, job description, dan prioritas tugas yang akan dikerjakan.  

Berikut adalah jawaban responden mengenai konflik yang 

berkaitan dengan konflik tugas: 
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Tabel 4.2 Jawaban Responden Terkait Konflik Tugas 

No Pertanyaan Untung/pimpinan Cun Lie/penasihat/penasihat Cun Mey/pemasaran dan 

produksi 

Martin 

Santoso/pemasaran 

A. Konflik Strategi 

1 Apa peran 

anda dalam 

pembahasan 

strategi 

perusahaan? 

Pada pembahasan strategi, 

berperan sebagai pengambil 

keputusan akhir terkait 

strategi pemasaran dan 

operasional dari beberapa 

alternatif keputusan yang 

dirumuskan bersama 

berdasarkan info dan 

pengetahuan kondisi pasar 

dan pesanan konsumen 

Pencetus ide strategi atau 

berperan penting dalam 

formulasi strategi terkait 

dengan kebutuhan 

perusahaan seperti strategi 

pemasaran dan strategi 

operasional. Strategi 

dirumuskan ketika terjadi 

perubahan pada kondisi 

pasar dan operasionnal 

Pemberi info dan 

pengetahuan mengenai 

kondisi pasar regional 

Semarang, Kabupaten 

Semarang, Salatiga, dan 

wilayah sekitarnya. 

Pemberi info dan 

pengetahuan mengenai 

kondisi pasar lebih 

luas seperti Jawa 

Barat, DKI Jakarta, 

Jogjakarta, dan Jawa 

Timur. 

2 Konflik apa 

saja yang 

terjadi terkait 

dengan 

strategi? 

Konflik terjadi antara 

Untung/pimpinan/pimpinan, 

Cun Lie/penasihat/penasihat 

dengan Martin/pemasaran. 

Konflik terkait dengan 

pemilihan bahan baku, 

pergantian bahan baku grade 

“A” menjadi grade “B”.  

Konflik yang terjadi adalah 

konflik perubahan bahan 

baku dari grade “A” 

menjadi grade “B” untuk 

mendapatkan laba lebih 

besar. Konflik terjadi ketika 

Martin/pemasaran menolak 

ide tersebut dari pimpinan 

dan penasihat 

 

Konflik yang terjadi antara 

penasihat dengan Pimpinan, 

dan pemasaran terkait 

dengan pembagian barang 

dengan jumlah terbatas 

Konflik yang terjadi antara 

penasihat dan Cun 

Mey/produksi&pemasaran 

terkait dengan urutan 

pengiriman barang kepada 

konsumen. Misalnya urutan 

pertama A, B, C, dan D 

atau A, C, D, dan B 

 

Martin sebagai bagian 

pemasaran merasa 

kualitas dan nama 

perusahaan perlu 

dijaga melalui produk. 

Oleh karena itu terjadi 

konflik dalam 

perubahan bahan baku 

antara Martin, Untung 

dan Cun Lie 



 

untuk memenuhi setiap 

permintaan dari konsumen 

masing – masing. Pimpinan, 

Cun 

Mey/pemasaran&produksi, 

dan Martin/pemasaran 

mempunyai permintaan 

barang yang sama dari 

konsumen masing-masing, 

sehingga penasihat harus 

melakukan pembagian 

terhadap barang yang sama.  

B. Konflik Prioritas Tugas 

3 Konflik apa 

saja yang 

terkait dengan 

prioritas tugas? 

Konflik yang terjadi 

merupakan konflik terkait 

urutan pengerjaan barang. 

Barang A adalah barang yang 

sedang dalam proses 

produksi, sedangkan barang 

B merupakan barang yang 

dipesan dan belum 

diproduksi. Konflik terjadi 

antara pimpinan dan 

penasihat. Konflik 

disebabkan karena usulan 

pergantian produksi barang A 

menjadi barang B dengan 

jumlah karyawan kurang 

mencukupi dan memerlukan 

setup mesin untuk mengganti 

Konflik terjadi terkait ada 

beda pendapat terhadap 

produk apa yang seharusnya 

dikerjakan terlebih dahulu. 

Konflik terjadi antara 

Pimpinan dan penasihat 

karena ada beda pendapat 

terhadap prioritas jenis 

produk yang perlu 

diproduksi. Produk tersebut 

adalah dus 20 dan dus 18.  

 

Konflik yang terjadi terkait 

dengan jenis produk yang 

akan diproduksi. Konflik 

terjadi antara penasihat dan 

Pimpinan tentang untuk 

memproduksi piringan 

motif gambar bentuk bulat 

dan persegi. Konflik terjadi 

karena salah satu pihak 

langsung melakukan 

eksekusi produksi tanpa 

komunikasi dan 

perencanaan lebih matang. 

Sebagai pihak ketiga, Cun 

Mey/produksi&pemasaran 

melakukan konfirmasi 

kepada kedua pihak 

Martin tidak 

mengalami konflik 

dalam penentuan 

prioritas tugas, karena 

pekerjaan produksi 

tidak dikerjakan sama 

sekali oleh Martin, 

sedangkan konflik 

prioritas tugas terjadi 

pada bagian produksi 
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jenis barang yang diproduksi.  

C. Konflik Job Description 

4 Konflik apa 

saja yang 

terjadi terkait 

dengan job 

description 

dan tumpang 

tindih 

pekerjaan? 

Konflik terjadi antara 

Pimpinan dan penasihat 

terkait dengan memberi 

perintah kepada karyawan. 

Misalnya, karyawan A yang 

sudah diberi tugas Z oleh 

Pimpinan, kemudian tanpa 

komunikasi, penasihat 

memberikan perintah kepada 

karyawan A untuk 

mengerjakan tugas X.  

Konflik sering terjadi terkait 

dengan perintah yang 

diberikan kepada karyawan. 

Konflik ini terjadi antara 

penasihat dan Pimpinan. 

Penasihat dan Pimpinan 

memberikan perintah yang 

berbeda kepada karyawan 

yang sama dan membuat 

karyawan tidak paham apa 

yang harus dikerjakan. 

Konflik job description 

paling sering terjadi antara 

Pimpinan dan penasihat. 

Cun Mey/ pemasaran 

&produksi hanya sering 

diam dan cukup melakukan 

konfirmasi ketika ada dua 

perintah yang bertentangan. 

Martin tidak 

mengalami konflik job 

description karena 

pekerjaan Martin 

sebagai pemasaran 

tidak pernah 

terintervensi maupun 

mengintervensi 

 

 



 

A. Konflik Strategi 

Konflik strategi adalah konflik yang terkait dengan pembahasan 

strategi untuk melakukan tugas dan pekerjaan. Berikut merupakan konflik 

strategi yang terjadi di Percetakan Terang Jaya 

a. Konflik Perubahan Bahan Baku Sebagai Strategi Pemasaran 

Kondisi pasar sangat sering berubah dari segi harga maupun 

spesifikasi produk, bahkan untuk setiap daerah memiliki selera pasar 

tertentu secara spesifik. Perubahan tersebut dapat berupa fluktuasi 

harga, permintaan jenis bahan baku dengan gramasi/ketebalan berbeda 

atau kualitas tertentu. Tabel 4.2 adalah estimasi perubahan harga dan 

jumlah pesanan dari produk dus polos 18 ketebalan gramasi 310 dan 

gramasi 350. 

Tabel 4.3 Harga dan Jumlah Pesanan Dus 18 Gramasi 310 dan 350 Tahun 2015 – 

2017 

Tahun 

Jenis barang 

Gramasi 310 Gramasi 350 

Harga/lembar 

(Rupiah) 

Jumlah Pesanan 

(Lembar) 

Harga/lembar 

(Rupiah) 

Jumlah Pesanan 

(Lembar) 

2017 610 1.000.000 670 1.200.000 

2016 580 900.000 640 1.000.000 

2015 570 1.100.000 630 900.000 

(Sumber: Terang Jaya) 

Berdasarkan tabel di atas, harga dus 18 gramasi 310 maupun 

350 sama – sama mengalami peningkatan harga tiap tahunnya. Tetapi 

tidak demikian dengan jumlah pesanan pada gramasi 310. Pada tahun 

2016 dus 18 dengan gramasi 310 mengalami penurunan permintaan 

dan meningkat sebanyak 100.000 lembar pada tahun 2017. Hal ini 
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menunjukkan bahwa kondisi pasar berubah dalam aspek harga dan 

spesifikasi produk. 

Konflik terjadi ketika Martin sebagai penjual menolak saran 

dari Untung/pimpinan dan Cun Lie/penasihat sebagai bagian produksi 

untuk menurunkan kualitas bahan baku dari biasanya. 

Untung/pimpinan dan Cun Lie/penasihat memberikan saran ini dengan 

alasan profit margin yang kecil ketika menggunakan bahan baku 

dengan kualitas lebih tinggi (selanjutnya disebut “Grade A” untuk 

memudahkan memahami), sedangkan hampir seluruh pesaing sudah 

menggunakan bahan dengan kualitas lebih rendah (selanjutnya disebut 

“Grade B” untuk memudahkan memahami) dan diterima oleh pasar.  

Untung dan Cun Lie menyarankan untuk menurunkan kualitas 

menjadi Grade B untuk mendapatkan laba yang lebih besar, tetapi 

Martin sebagai pemasaran menolak saran ini dengan alasan menjaga 

kualitas produk dan tidak berani mengambil resiko. 

Kemudian Untung/pimpinan dan Cun Lie/penasihat 

memutuskan untuk tetap mengganti bahan baku menjadi Grade B 

tetapi tanpa memberitahukan hal ini kepada Martin (perbedaan antara 

Grade A dan Grade B sulit diidentifikasi dengan kasat mata). Pada 

akhirnya barang dengan kualitas Grade B yang telah dibuat tetap 

diterima dengan baik oleh pasar. 

Berdasarkan dari analisis di atas, maka konflik ini dapat 

menyebabkan kurangnya margin profit dan bahkan kehilangan 



 

konsumen karena harga yang tidak dapat bersaing. Maka dapat 

disimpulkan bahwa konflik ini sangat menggangu kinerja perusahaan 

dan ditetapkan tingkat prioritas penyelesaian konflik tinggi. 

b. Konflik Pembagian Barang 

Seperti yang diketahui bahwa semua anggota keluarga di 

Terang Jaya yaitu Untung, Cun Lie, Cun Mey dan Martin dapat 

bertindak sebagai penjual. Pada suatu waktu, Untung/pimpinan, Cun 

Mey, dan Martin memiliki pesanan dari konsumennya masing – 

masing yang membutuhkan barang yang sama. Untung/pimpinan 

membutuhkan 10 pack, Cun Mey membutuhkan 20 pack, sedangkan 

Martin membutuhkan 100 pack, dan barang yang tersedia hanya ada 

20 pack saja. Konflik terjadi ketika semuanya merasa pesanannya 

perlu diprioritaskan terlebih dahulu dibandingkan pesanan yang lain. 

Oleh karena itu terjadi konflik kecil karena mementingkan pesanannya 

masing-masing 

Kemudian Cun Lie/penasihat mengambil keputusan dengan 

sifat memaksa yaitu membagi barang yang tersedia untuk setidaknya 

memenuhi sebagian dari setiap pesanan dengna pembagian: 

Untung/pimpinan mendapatkan 5 pack dari 10 pack, Cun Mey 

mendapatkan 5 pack dari 20 pack, sedangkan Martin mendapatkan 10 

pack dari 100 pack pesanan. Akhirnya semua pihak menerima apa 

adanya keputusan Cun Lie/penasihat tanpa bekerpenjangan lagi. 
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Konflik ini berkaitan dengan kurangnya kapasitas untuk 

memenuhi permintaan konsumen sehingga terjadi konflik saling 

berebut stok barang yang ada. Tanpa keputusan yang cermat, konflik 

ini akan menyebabkan perusahaan mendapatkan komplain dari 

konsumen. Oleh karena itu konflik ini cukup mengganggu perusahaan, 

maka dari itu dikategorikan dalam tingkat prioritas penyelesaian 

konflik sedang. 

B. Konflik Job Description 

Konflik job description adalah konflik yang terjadi karena 

ada/tidak ada, jelas/tidak jelas, atau hal yang berkaitan dengan job 

description. Berikut merupakan konflik job description yang terjadi di 

Percetakan Terang Jaya: 

a. Konflik Rantai Komando Dan Intervensi Pekerjaan 

Untung/pimpinan dan Cun Lie/penasihat sering mengalami 

konflik dalam memberi perintah pada karyawan. Misalnya, karyawan 

A diberi tugas Z oleh Untung/pimpinan, kemudian tanpa komunikasi 

sebelumnya, Cun Lie/penasihat memberikan perintah kepada 

karyawan A untuk mengerjakan tugas X. Setelah beberapa saat, 

Untung/pimpinan mengetahui perubahan tersebut dan memerintahkan 

kembali karyawan A untuk mengerjakan tugas Z.  

Oleh karena hal ini, terjadilah konflik antara Untung/pimpinan 

dan Cun Lie/penasihat tentang tugas yang seharusnya dikerjakan oleh 

karyawan A, kemudian terjadi saling menyalahkan mengapa 

mengganti pekerjaan karyawan tanpa komunikasi terlebih dahulu. 



 

Begitu pula dapat terjadi hal sebaliknya dimana Cun Lie/penasihat 

telah memberikan perintah sebelumnya dan tiba – tiba 

Untung/Pimpinan memberikan perintah baru kepada karyawan 

tersebut.  

Cun Mey sebagai pihak ketiga sering mengalami dan 

menyaksikan konflik ini dimana dua atau lebih perintah seringkali 

bertumpang tindih dan bertentangan. Tindakan dari Cun Mey adalah 

melakukan konfirmasi atas kedua atau lebih perintah yang 

bertentangan tersebut kepada Untung/pimpinan dan Cun Lie/penasihat.  

Akhirnya keputusan akhir berada di tangan Untung/pimpinan 

tetapi dengan efek samping rasa jengkel karena pendapat dan saran 

dari Cun Lie/penasihat tidak diindahkan. 

Konflik ini terjadi karena masalah internal perusahaan. Struktur 

dan pembagian tugas kerja tidak jelas sehingga terjadi konflik terkait 

job description. Tentu saja konflik ini sangat mengganggu kinerja 

perusahaan karena tingkat otoritas yang tidak jelas menyebabkan 

pekerjaan menjadi terhambat. Oleh karena itu konflik ini ditetapkan 

tingkat prioritas penyelesaian konflik tinggi. 

 

C. Konflik Prioritas Tugas 

Konflik prioritas tugas adalah konflik dalam menentukan prioritas tugas 

atau pekerjaan yang akan dilakukan termasuk pada saat tugas dikerjakan. 
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Berikut merupakan konflik prioritas tugas yang terjadi di Percetakan 

Terang Jaya: 

 

a. Konflik Penentuan Prioritas Pekerjaan 

Untuk menentukan prioritas pekerjaan, biasanya 

Untung/pimpinan, Cun Lie/penasihat dan Cun Mey mendiskusikannya 

terlebih dahulu. Penentuan prioritas pekerjaan produksi ditentukan 

dengan melihat kondisi ketersediaan bahan baku, permintaan 

konsumen, dan waktu pesanan konsumen.  

Konflik kerap terjadi apabila ada beda pendapat terhadap 

produk apa yang seharusnya dikerjakan terlebih dahulu atau 

perencanaan produksi yang belum matang, tetapi sudah dieksekusi 

oleh satu pihak tanpa komunikasi atau diskusi sebelumnya. Misalnya 

Untung/Pimpinan menentukan untuk memproduksi dus ukuran 20 

terlebih dahulu karena merasa lebih penting, sedangkan Cun 

Lie/penasihat merasa ukuran 18 lebih penting dan sebaiknya 

diproduksi terlebih dahulu.  

Kemudian pada akhirnya menggunakan keputusan 

Untung/pimpinan yaitu memproduksi dus ukuran 20 terlebih dahulu. 

Setelah diimplementasikan, ternyata keputusan Untung/pimpinan 

menyebabkan pengemasan terlambat dari jadwal, dan akibatnya 

terpaksa lembur dan membuat pekerjaan tidak efektif.  



 

Konflik perencanaan yang belum matang dan sudah dieksekusi 

adalah produksi dua jenis piring kertas motif gambar bentuk kotak dan 

bulat. Perencanaan belum matang dalam menentukan bentuk apa yang 

terlebih dahulu diproduksi. Untung/pimpinan langsung melakukan 

eksekusi produksi piringan tersebut dengan bentuk kotak terlebih 

dahulu dengan langsung memerintah karyawan tanpa komunikasi 

sebelumnya kepaa Cun Lie/penasihat.  

Setelah beberapa saat Cun Lie/penasihat mengetahui produksi 

tersebut telah berjalan dan terjadilah konflik antara Cun Lie/penasihat 

dan Untung/pimpinan karena menurut penasihat lebih baik bentuk 

bulat yang harus dikerjakan terlebih dahulu tetapi menunggu 

keputusan dan pertimbangan lebih lanjut.  

Akhirnya waktu terbuang percuma dengan terjadinya konflik 

ini. Cun Mey sebagai pihak ketiga melakukan konfirmasi kepada 

kedua belah pihak dan melihat kembali catatan yang ada. 

Dalam aktivitas operasional diperlukan perencanaan yang baik 

sehingga pekerjaan dapat menekan biaya dan waktu secara efisien serta 

meningkatkan kapasitas. Konflik ini jelas sangat mengganggu kinerja 

operasional karena tidak ada perencanaan yang baik. Oleh karena itu 

konflik ini memiliki tingkat prioritas penyelesaian konflik tinggi. 

 

b. Konflik Penentuan Urutan Pengiriman Kepada Konsumen 
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Terang Jaya selalu menentukan urutan pengiriman kepada 

konsumen berdasarkan waktu pemesanan, jumlah pesanan, dan lokasi 

pengiriman.. Konflik terjadi antara Cun Lie/penasihat dengan Cun 

Mey/pemasaran dan produksi terkait dengan menentukan urutan 

pengiriman. Pengiriman menggunakan satu mobil tipe L300 dengan 

berisi muatan seluruh kebutuhan pengiriman dan hanya melakukan 

sekali pengiriman dalam sehari.  

Misalkan terdapat konsumen A, B, C dan D yang perlu dikirim, 

menurut Cun Mey urutan pengiriman adalah A, B, C dan D dengan 

alasan rute perjalanan lebih dekat, sedangkan menurut Cun 

Lie/penasihat urutan pengiriman sebaiknya D, C, B, kemudian A 

dengan alasan lebih kompleks seperti akses jalan (jalanan macet, jalan 

rusak), urutan penatanan barang dalam mobil L300, jam tutup toko 

konsumen, dan waktu pengiriman. Kemudian dengan terjadinya 

konflik ini membuahkan hasil urutan pengiriman yang lebih efektif 

berdasarkan dari hasil diskusi antara Cun Lie dan Cun Mey 

Konflik ini merupakan konflik terkait persepsi masing-masing 

dan lebih mengarah kepada diskusi, sehingga konflik ini hanya sedikit 

menggangu perusahaan, sehingga konflik ini dikategorikan tingkat 

prioritas penyelesaian konflik rendah. 



 

4.3.2 Konflik Proses 

Konflik proses adalah konflik yang terjadi terkait dengan siapa yang 

seharusnya mengerjakan suatu pekerjaan (struktur organisasi) dan cara atau 

bagaimana mengerjakan suatu pekerjaan.  

Berikut adalah jawaban responden terkait dengan konflik proses: 
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Tabel 4.4 Jawaban Responden Terkait Konflik Proses 

No Pertanyaan Untung/pimpinan Cun Lie/penasihat Cun Mey/pemasaran dan 

produksi 

Martin 

Santoso/pemasaran 

A. Konflik Siapa Yang Mengerjakan Suatu Pekerjaan 

1 Konflik apa 

yang terjadi 

terkait dengan 

siapa yang 

seharusnya 

mengerjakan 

suatu 

pekerjaan? 

Beberapa kali Untung 

mengalami permasalahan 

terkait dengan siapa yang 

mengerjakan suatu 

pekerjaan, tetapi menurut 

Untung masalah tersebut 

tidak menjadi konflik yang 

berarti 

Konflik terjadi antara 

penasihat dengan 

pimpinan tentang 

pekerjaan administrasi 

bagian penagihan. 

Administrasi bagian 

penagihan selalu 

dikerjakan oleh penasihat, 

tetapi pimpinan 

mengerjakan penagihan 

salah satu pelanggan 

pilihannya tanpa suatu 

alasan jelas. Hal ini 

menyebabkan penagihan 

menjadi tidak lancar. 

Cun Mey tidak mengalami 

konflik dalam hal siapa 

yang mengerjakan suatu 

pekerjaan, karena sehari-

hari Cun Mey mengerjakan 

pekerjaannya sesuai dengan 

perintah yang diberikan 

oleh pemimpin 

Martin tidak mengalami 

konflik dalam hal siapa 

yang mengerjakan 

suatu pekerjaan, karena 

pekerjaan Martin 

sebagai pemasaran 

tidak bersinggunan 

dengan anggota 

keluarga lainnya.   

B. Konflik Cara atau Bagaimana Pekerjaan Dilakukan 

2 Konflik apa saja 

yang terjadi 

terkait dengan 

cara 

mengerjakan 

suatu 

pekerjaan? 

Konflik yang terjadi 

merupakan konflik dalam 

memberikan perintah. 

Sebagai Pimpinan wajar 

ketika memberikan perintah 

dan perlu dilaksanakan, 

tetapi menurut Pimpinan, 

sering perinta beliau tidak 

segera dilaksanakan atau 

Konflik yang terjadi 

adalah konflik tentang 

penataan barang. Dalam 

pabrik perlu penataan 

barang secara tepat dan 

teratur supaya pekerjaan 

rapi dan efisien. Yang 

selalu menjadi masalah 

adalah selain penasihat, 

Menurut Cun 

Mey/pemasaran dan 

produksi, konflik sering 

terjadi terkait dengan 

pelaksanaan perintah dari 

Pimpinan. Ketika Pimpinan 

memberikan perintah, 

beliau selalu berkehendak 

untuk perintah tersebut 

Martin tidak mengalami 

konflik dalam cara 

mengerjakan suatu 

pekerjaan, karena cara 

mengerjakan pekerjaan 

dalam bagian 

pemasaran merupakan 

sepenuhnya keputusan 

Martin 



 

bahkan tidak dikerjakan 

dengan alasan lupa. 

tidak ada orang yang 

sepikir dalam cara 

penataan barang. Semua 

yang lain selalu menata 

barang dari bahan baku 

sampai produk akhir 

secara serampangan. 

segera dilaksanakan, 

sedangkan belum tentu 

perintah tersebut darurat 

dan harus dikerjakan pada 

saat itu juga. Hal ini dapat 

menyebabkan konflik 

apabila Pimpinan merasa 

perintahnya tidak 

dilaksanakan atau 

diabaikan. 

 

Konflik dalam penataan 

barang sering terjadi antara 

penasihat dengan Cun 

Mey/pemasran dan 

produksi. Menurut 

penasihat perlu ditata 

secara teratur dan rapi 

meski itu barang berukuran 

kecil, sedangkan Cun Mey 

berpendapat penataan 

barang tersebut tidak perlu 

begitu rapi. 

  Konflik sering terjadi 

karena komunikasi yang 

tidak tepat atau tidak 

efektif. Komunikasi 

tersebut adalah cara 

berbicara kepada pimpinan. 

Seringkali 

Konflik komunikasi kerap 

terjadi, terutama 

bagaimana sebuah pesan 

disampaikan dan diterima 

secara berbeda oleh lawan 

bicara. Khususnya ketika 

lawan bicaranya adalah 

Konflik terkait komunikasi 

sering terjadi, terutama 

dalam hal mengingat pesan 

atau perintah yang 

disampaikan oleh 

Untung/pimpinan atau Cun 

Lie/penasihat. Cun Mey 

Konflik komunikasi 

sering terjadi antara 

Martin dengan 

Untung/pimpinan. 

Martin kesulitan dalam 

menyampaikan pesan 

secara efektif, 
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Untung/pimpinan merasa 

tidak dihormati dengan cara 

berbicara yang ketus atau 

dengan nada tinggi. 

Selain itu seringkali pesan 

yang disampaikan ternyata 

tidak diterima dengan tepat 

oleh lawan bicara dan 

menyebabkan pekerjaan 

terhambat karena 

kesalahan-kesalahan 

Untung/pimpinan, beliau 

tidak selalu mendengarkan 

pembicaraan dengan baik 

sehingga terjadi 

kesalahpahaman. 

mengakui bahwa dirinya 

sering lupa terhadap pesan 

dan perintah yang 

diberikan. 

sedangkan 

Untung/pimpinan 

adalah orang teliti, 

sehingga pembicaraan 

menjadi 

berkepanjangan dan 

tidak efektif. 



 

A. Konflik Siapa Yang Mengerjakan Suatu Pekerjaan 

Konflik ini merupakan konflik yang berkaitan dengan struktur 

organisasi, jabatan dan pembagian tugas atau pekerjaan. Berikut 

merupakan konflik siapa yang mengerjakan suatu pekerjaan yang terjadi di 

Percetakan Terang Jaya: 

a. Konflik Pengerjaan Adminsitrasi 

Biasanya pekerjaan administrasi terkait dengan penagihan 

konsumen dikerjakan oleh Cun Lie, dari pencatatan dan penagihan 

pembayaran oleh konsumen, tetapi Untung memegang beberapa nota 

konsumen dan tidak mau mendelegasikan kepada Cun Lie tanpa 

diketahui alasannya yang jelas. Cun Lie sudah kerap kali meminta nota 

tersebut untuk dikerjakan oleh dirinya, tetapi Untung menolak.  

Timbul beberapa masalah yaitu nota penagihan pembayaran 

yang dipegang oleh Untung sudah terlambat berbulan – bulan dari 

jatuh tempo, sehingga piutang jadi semakin menumpuk. Konflik terjadi 

ketika Cun Lie mengingatkan Untung untuk menagih pembayaran 

tersebut, tetapi Untung merasa didikte dan terjadilah konflik berupa 

adu mulut bahkan sampai membawa hal-hal pribadi.  

Sampai pada saat penelitian ini dilakukan, konflik ini belum 

mengalami penyelesaian. Untung/pimpinan masih memegang 

penagihan konsumen tersebut dan Cun Lie/penasihat hanya bisa 

sekedar mengingatkan. 

Konflik ini terjadi karena tidak ada pembagian tugas yang jelas, 

dimana dapat dikatakan bahwa struktur organisasi perusahaan belum 
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terbentuk dengan baik. Konflik ini sangat mengganggu perusahaan 

karena job description yang tidak jelas membuat pekerjaan dan tugas 

dalam perusahaan tidak terselesaikan dengan semestinya. Maka 

dikategorikan dalam tingkat prioritas penyelesaian konflik tinggi. 

 

B. Konflik Cara atau Bagaimana Pekerjaan Dilakukan 

Konflik ini adalah perbedaan pendapat tentang cara atau 

bagaimana mengerjakan suatu pekerjaan. Berikut merupakan konflik cara 

mengerjakan suatu pekerjaan yang terjadi di Percetakan Terang Jaya: 

a. Konflik Cara Menata Barang 

Konflik ini merupakan konflik yang terjadi karena beda 

pendapat dan cara dalam menata barang seperti bahan baku, barang 

setengah jadi, dan barang jadi. Penataan barang secara fisik dilakukan 

oleh karyawan tetapi dipandu oleh Untung/pimpinan, Cun 

Lie/penasihat atau Cun Mey/pemasaran dan produksi. Biasanya 

konflik ini terjadi antara Cun Lie dengan Untung, atau Cun Lie dengan 

Cun Mey.  

Konflik terjadi ketika ada penataan barang yang menurut Cun 

Lie kurang tepat dan dapat mengganggu akses jalan di gudang atau 

overload karena penataan yang tidak efisien. Cun Lie berpendapat 

bahwa penataan yang rapi sangat meningkatkan efisiensi dalam 

penghitungan jumlah barang dan pengambilan barang, tetapi berbeda 

dengan Untung dan Cun Mey, mereka berpendapat penataan barang 

tidak terlalu penting karena ukuran gudang yang tidak terlalu besar 



 

sehingga tidak perlu menata dengan rapi. Maka dari itu terjadi konflik 

dalam menata barang. Akhirnya konflik ini selesai dengan mengikuti 

keputusan Cun Lie untuk ditata dengan lebih rapi. 

Berdasarkan analisis di atas, konflik ini cukup menggangu 

perusahaan karena efisiensi alur produksi juga merupakan hal penting 

dalam aktivitas operasional. Oleh karena itu konflik ini memiliki 

tingkat prioritas penyelesaian konflik sedang. 

b. Konflik Perbedaan Persepsi 

Konflik ini merupakan konflik yang terjadi karena komunikasi 

yang tidak efektif seperti pesan diterima dengan kurang tepat. Contoh 

hal yang terjadi adalah ketika ada barang A, B, C, D, dan E untuk 

dimuat dan dikirim, Untung meminta Cun Mey untuk menyiapkan 

barang A, B dan C terlebih dahulu untuk dimuat, tetapi yang dilakukan 

Cun Mey adalah menyiapkan barang A, D, dan E karena alasan 

tertentu, hal ini memicu konflik antara Untung dan Cun Mey. Konflik 

ini berupa adu argumentasi terhadap persepsinya masing-masing 

terkait komunikasi yang terjadi sebelumnya. Karena adu argumen yang 

berkepanjangan, Untung/pimpinan memutuskan untuk mau tidak mau 

Cun Mey mengikuti keputusan Untung. 

Konflik komunikasi lainnya yang sering terjadi antara 

Untung/pimpinan dengan Martin. Cara berbicara Martin selalu 

berputar-putar dan tidak langsung kepada intinya. Disamping itu 

Untung/pimpinan merupakan orang yang detil, ketika mendengar 
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pesan yang disampaikan oleh Martin, muncu beberapa balasan dan 

komentar dari Untung/pimpinan, kemudian berbalas jawaban yang 

membuat pembicaraan tidak efektif dan berkepanjangan sehingga inti 

pesan sulit untuk disampaikan bahkan dapat memicu konflik berupa 

adu argument atau penjelasan terkait persepsinya masing-masing. 

Meskipun pada akhirnya inti pesan tersampaikan, tetapi konflik ini 

menyebabkan waktu menjadi terbuang percuma. 

Konflik kali ini merupakan konflik secara hubungan yang lebih 

personal dibandingkan teknis dalam perusahaan. Oleh karena itu 

konflik ini dikategorikan tingkat prioritas usulan penyelesaian konflik 

rendah karena sedikit mengganggu perusahaan.  

 

4.3.3 Konflik Relasi 

Tipe konflik yang ketiga adalah konflik relasi. Konflik relasi 

merupakan konflik yang terjadi menyangkut hal pribadi dan mengganggu 

pekerjaan, dan masalah keluarga di rumah yang terbawa sampai kepada 

perusahaan dan menganggu pekerjaan. Berikut adalah jawaban responden 

terhadap konflik relasi 

 



 

Tabel 4.5 Jawaban Responden Terkait Konflik Relasi 

No Pertanyaan Untung/pimpinan Cun Lie/penasihat/penasihat Cun Mey/pemasaran dan 

produksi 

Martin 

Santoso/pemasaran 

A. Konflik Hal Pribadi di Pekerjaan 

1 Bagaimana 

hubungan 

personal antara 

anda dengan 

anggota 

keluarga yang 

lain dalam 

perusahaan? 

Selama ini hubungan 

Untung/pimpinan dengan 

anggota keluarga lain dalam 

pekerjaan baik dan akrab. 

Hubungan dengan anggota 

keluarga lain baik-baik saja. 

Meski sering terjadi konflik 

kecil, tetapi selalu 

terselesaikan dengan baik 

tanpa berkepanjangan. 

Hubungan personal antar 

keluarga tidak ada masalah 

dan sangat akrab. 

Hubungan personal 

antar keluarga dalam 

perusahaan sangat 

baik 

2 Konflik atau 

masalah apa 

yang pernah 

terjadi terkait 

dengan 

hubungan 

personal di 

dalam 

perusahaan? 

Biasanya konflik terkait cara 

berbicara. Lawan bicara 

Untung seringkali 

menggunakan nada tinggi 

sehingga membuat 

tersinggung dan merasa tidak 

dihormati 

Konflik masalah cara 

berbicara, ketika Cun Lie 

kesal, nada bicara menjadi 

tinggi, atau diam ketika 

berkomunikasi dengan 

Untung. Sedangkan Untung 

merasa tidak dihormati, 

akhirnya bertengkar, 

pekerjaan menjadi 

terbengkalai, dan 

mengganggu kinerja 

perusahaan 

Konflik pibadi jarang 

terjadi, biasanya hanya 

konflik kecil terkait cara 

berbicara saja 

Biasanya cara 

berbicara atau 

komunikasi yang tidak 

jelas, lalu menjadi 

konflik kecil untuk 

meluruskan 

komunikasi yang tidak 

jelas tadi 

B. Konflik Keluarga Yang Terjadi Di Rumah dan Terbawa di Perusahaan 

3 Konflik 

keluarga apa 

yang pernah 

terjadi di 

Ketika ada pertengkaran 

suami-istri di rumah, lalu 

pada saat di kantor suasana 

menjadi tidak kondusif 

Kadang ada, konflik 

biasanya terkait masalah 

pribadi atau konflik yang 

cukup besar sehingga masih 

Konflik dapat terjadi karena 

hal sepele, seringkali Cun 

Mey merasa jengkel kepada 

Martin karena hal kecil, 

Jarang terjadi konflik, 

Martin tidak terlalu 

memperdulikan 

konflik kecil yang 
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dalam rumah 

yang akhirnya 

terbawa 

sampai ke 

pekerjaan di 

perusahaan? 

sehingga komunikasi menjadi 

terbatas dan membuat 

pekerjaan terganggu dan 

tidak efektif 

ada emosi yang tertinggal. 

Saat di kantor, emosi negatif 

masih terbawa 

kemudian sikap Cun Mey 

menjadi sensitif dan mudah 

memarahi Martin karena 

hal kecil bahkan ketika 

berada di kantor. Pada 

akhirnya konflik 

terselesaikan dengan 

sendirinya. 

tidak mengganggu 

 

 



 

A. Konflik Hal Pribadi di Pekerjaan 

Konflik ini merupakan konflik tentang masalah pribadi yang terjadi 

di pekerjaan dan masalah tersebut dapat mengganggu pekerjaan. 

Berdasarkan dari hasil wawancara, semua responden mengatakan bahwa 

tidak ada konflik yang terjadi terkait hal pribadi pada saat bekerja dan 

bersikap professional. Akan tetapi berdasarkan wawancara pada bagian 

konflik proses, terdapat konflik komunikasi mengenai cara berbicara yang 

menyinggung perasaan. Konflik yang terjadi adalah Konflik Komunikasi 

Konflik ini merupakan konflik yang terjadi karena cara berbicara 

yang kurang nyaman bagi pendengar. Konflik cara berbicara lebih sering 

terjadi antara Untung dengan anggota keluarga yang lainnya. Ketika ada 

seorang sedang kelelahan atau dalam kondisi tidak mendukung, sering 

nada berbicara kepada lawan bicaranya menjadi tinggi atau tidak nyaman.  

Ketika hal ini terjadi, Untung/pimpinan merasa tersinggung dan 

merasa tidak dihormati sebagai kepala keluarga atau pimpinan di 

perusahaan. Kemudian Untung menjadi marah sehingga anggota keluarga 

lain menjadi terdiam dan mendengarkan amarah Untung dan konflik ini 

menghambat pekerjaan karena waktu yang terbuang. 

Konflik ini dikategorikan dalam tingkat prioritas penyelesaian 

konflik rendah karena konflik yang terjadi berhubungan dengan hal 

personal dimana hanya sedikit mengganggu kinerja perusahaan. 
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B. Konflik Keluarga Yang Terjadi di Rumah dan Terbawa ke Pekerjaan 

Konflik ini adalah konflik pribadi atau terkait keluarga dan tidak 

ada kaitannya dengan pekerjaan, kemudian konflik ini masih terbawa 

sampai ke pekerjaan dan menggangu kinerja. 

a. Konflik Suami dan Istri 

Berdasarkan wawancara dari Untung/pimpinan, ketika terjadi 

konflik besar dengan Cun Lie/penasihat sekaligus istri dapat 

menyebabkan dampak negatif pada pekerjaan. Emosi negatif ketika 

konflik terjadi di rumah terkadang belum hilang sampai di pekerjaan 

sehingga komunikasi menjadi tidak baik. Oleh karena komunikasi 

tidak lancar dan tidak ada diskusi, maka banyak pekerjaan yang tidak 

dapat berjalan dengan lancar juga, sehingga pekerjaan menjadi tidak 

fokus dan tidak efektif.  

Komunikasi yang tidak lancar terjadi karena konflik hubungan 

personal, dimana komunikasi yang terhambat sedikit menggangu 

kinerja perusahaan. Maka dari itu dikategorikan dalam tingkat prioritas 

penyelesaian konflik rendah. 

b. Konflik Sentimen 

Konflik sentiment ini terjadi antara Cun Mey dan Martin 

dimana Cun Mey adalah pihak yang meluapkan emosi negatifnya. 

Konflik ini terjadi ketika ada masalah pribadi di rumah dan kemudian 

dengan emosi negatifnya, Cun Mey selalu memarahi dan menyalahkan 

Martin karena hal kecil sekalipun. Contohnya pada suatu pagi Martin 

bangun lebih siang dari biasanya dan Cun Mey merasa jengkel karena 



 

Martin bangun terlambat. Kemudian rasa jengkel ini masih terbawa 

oleh Cun Mey sampai ke pekerjaan dan membuat keributan dalam 

pekerjaan. Pada akhirnya konflik ini mereda dengan sendirinya tanpa 

ada tindakan penyelesaian. 

Konflik sentimen ini hanya terjadi antara dua orang saja, yaitu 

Cun Mey dan Martin dimana mereka tidak memegang peranan utama 

dalam perusahaan, sehingga konflik ini hanya sedikit menggangu 

kinerja perusahaan. Oleh karena itu dikategorikan tingkat prioritas 

penyelesaian konflik rendah. 

4.4 Usulan Penyelesaian Konflik 

Berdasarkan dari konfik-konflik yang telah terjadi menurut konflik tugas, konflik 

proses, dan konflik relasi. Diberikan usulan penyelesaian terhadap konflik 

masing-masing. Berikut usulan penyelesaian konflik: 

4.4.1 Konflik Tugas 

a. Konflik Perubahan Bahan Baku Sebagai Strategi Pemasaran 

Konflik yang terjadi merupakan konflik perubahan bahan baku dari 

grade A menjadi grade B karena kondisi pasar yang terjadi. Konflik ini 

terjadi antara Untung/pimpinan, Cun Lie/penasihat dan Martin/pemasaran. 

Konflik terjadi ketika Martin menolak saran Untung dan Cun Lie, dan 

kemudian Untung dan Cun Lie mengganti bahan baku tanpa memberitahu 

Martin. Pada akhirnya produk tersebut tetap diterima baik oleh pasar. 

Pada sisi Martin sebagai pemasaran penting untuk menjaga kualitas 

barang tetapi pada kasus ini, Martin kurang fleksibilitas atau tidak dapat 
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menerima perubahan dan berpikir secara luas. Di sisi produksi yaitu 

Untung dan Cun Lie dapat melihat perubahan kondisi pasar dimana 

pesaing juga menggunakan bahan baku grade B.  

Masalah utama pada konflik ini adalah tidak ada peraturan atau 

standar produk secara resmi dan tertulis yang dapat menyebabkan 

perubahan yang tidak terkontrol. Oleh karena itu diperlukan peraturan 

perusahaan (terutama pengambilan keputusan) dan standar 

spesifikasi produk. (Lampiran 5) 

b. Konflik Pembagian Barang 

Konflik ini merupakan konflik yang terjadi karena 

Untung/pimpinan, Cun Mey, dan Martin memiliki pesanan dari 

konsumennya masing – masing yang membutuhkan barang yang sama 

sedangkan barang yang tersedia terbatas dan tidak dapat memenuhi 

seluruh permintaan. Kemudian Cun Lie/penasihat mengambil keputusan 

dengan sifat memaksa yaitu membagi barang yang tersedia untuk 

setidaknya memenuhi sebagian dari setiap pesanan. 

Titik masalah dari konflik ini adalah 

1. Job description yang tidak jelas menyebabkan semua anggota 

keluarga dapat menjadi penjual 

2. Tidak ada standar prosedur penjualan, sehingga ketersediaan 

barang tidak diketahui. Setiap penjual tidak mengetahui berapa 

ketersediaan barang dan asal menerima pesanan 

Berdasarkan dari titik masalah ini, maka usulan penyelesaian yang 

diberikan adalah pengadaan job description secara resmi dan jelas, dan 



 

menetapkan SOP (Standard operating procedure) pada penjualan. 

(Lampiran 4) 

c. Konflik Rantai Komando dan Intervensi Pekerjaan 

Konflik terjadi anatara Untung/pimpinan dan Cun Lie/penasihat 

terkait komando atau memberi perintah. Seringkali Untung dan Cun Lie 

memberikan perintah yang bertentangan sehingga karyawan yang diberi 

perintah menjadi bingung. Oleh karena perintah yang bertentangan 

tersebut, terjadi konflik adu argumen agar pendapat atau perintah mereka 

masing-masing yang dilaksanakan. Pada sebagian besar kasus, akhirya 

keputusan akhir berada pada tangan Untung/pimpinan. 

Konflik ini terjadi karena ada dua orang yang memiliki kekuasaan 

yang sama tinggi. Maka usulan penyelesaian pada masalah ini adalah 

pengadaan job desc yang resmi dan jelas serta menyusun struktur 

organisasi. (Lampiran 2 dan Lampiran 3). Struktur organisasi dan job 

desc berguna untuk memetakan rantai komando, hak dan kewajiban 

masing-masing divisi.  

d. Konflik Penentuan Prioritas Pekerjaan 

Konflik ini terjadi antara Untung/pimpinan, Cun Lie/penasihat, dan 

Cun Mey/pemasaran dan produksi terkait dengan penentuan pioritas tugas. 

Konflik sering terjadi karena miskomunikasi dalam merencanakan 

pekerjaan atau langsung melakukan eksekusi pekerjaan dengan rencana 

setengah matang tanpa melakukan konfirmasi. Pihak yang paling sering 

berkonflik pada kasus ini adalah Untung dan Cun Lie, sedangkan Cun 



 

 
Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

 

Mey merupakan pihak ketiga. Diperkirakan sebagian kasus mengikuti 

keputusan Untung dan kadang juga mengikuti keputusan Cun Lie. 

Pada dasarnya, konflik ini terjadi karena perencanaan yang belum 

matang, tetapi sudah dieksekusi, dan eksekusi pekerjaan yang berbeda dari 

perencanaan. Titik masalahnya adalah tidak ada SOP pekerjaan sehingga 

diperlukan pembuatan SOP produksi. (Lampiran 4) 

4.4.2 Konflik Proses 

a. Konflik Pengerjaan Hal Administrasi 

Pekerjaan administasi pada biasanya dikerjakan oleh Cun 

Lie/penasihat terkait pencatatan dan penagihan konsumen. Konflik 

bermula ketika Untung/pimpinan memegang salah satu penagihan 

konsumen dan tanpa alasan yang jelas tidak mau mendelegasikan 

pekerjaan tersebut. Cun Lie telah meminta Untung agar pekerjaan 

didelegasikan dan mengingatkan secara berkala untuk melakukan 

penagihan, tetapi Untung menolak dan justru merasa didikte, maka konflik 

terjadi. 

Masalah utama pada konflik ini adalah tidak ada job description 

yang jelas, intervensi pekerjaan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh 

karena itu usulan penyelesaian pada konflik ini adalah menetapkan job 

description secara resmi dan jelas. (Lampiran 3) Penetapan job 

description dapat memetakan siapa yang seharusnya mengerjakan 

pekerjaan tertentu.  

b. Konflik Cara Menata Barang 



 

Konflik ini merupakan konflik yang terjadi karena beda pendapat 

dan cara dalam menata barang seperti bahan baku, barang setengah jadi, 

dan barang jadi. Konflik ini terjadi antara Cun Lie dengan Untung, atau 

Cun Lie dengan Cun Mey. Pada konflik ini Cun Lie mengharuskan 

penataan barang yang tidak rapi dan terorganisir, tetapi seringkali 

Untung/pimpinan dan Cun Mey/pemasaran dan produksi menata dengan 

asal. Konflik ini berakhir karena Cun Lie menjadi marah dan 

menggunakan keputusan Cun Lie. 

Konflik ini terjadi karena perilaku Cun Mey dan Untung yang tidak 

menata barang secara rapi. Usulan penyelesaian pada konfik ini adalah 

membuat layout atau perencanaan sebelumnya untuk menata barang 

(lampiran 6). Dengan penetapan seperti ini, maka terdapat standar atau 

perencanaan yang harus diikuti, tidak berubah – ubah menurut pendapat 

individual.  

 

c. Konflik Perbedaan Persepsi 

Konflik ini merupakan konflik yang terjadi karena komunikasi 

yang tidak efektif seperti pesan diterima dengan kurang tepat. Konflik 

terjadi antara Untung/pimpinan, Cun Lie/penasihat, Cun Mey/pemasaran 

dan produksi, atau Martin/pemasaran. Konflik ini dapat terjadi pada siapa 

saja dalam perusahaan Terang Jaya. Konflik yang paling sering terjadi 

contohnya adalah pelaksaaan perintah dari Untung yang tidak tepat 

sehingga memicu konflik. Selain itu Martin dan Untung sering terjadi 

konflik adu argument dan persepsi ketika berkomunikasi. Martin tidak 
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dapat menyampaikan pesan langsung ke intinya, sedangkan Untung sering 

memberikan balasan dan komentar sehingga komunikasi tidak efektif dan 

terbuang percuma. 

Titik masalah pada konflik ini adalah komunikasi yang tidak 

berjalan lancar dan terjadi adu argumen. Diperlukan otoritas atau pihak 

yang dapat menyelesaikan konflik ini. Maka usulan penyelesaian pada 

konflik ini adalah pembuatan peraturan perusahaan terkait dengan 

pengambilan keputusan. (lampiran 5) 

4.4.3 Konflik Relasi 

a. Konflik Komunikasi (Cara Berbicara) 

Konflik ini merupakan konflik yang terjadi karena cara berbicara 

yang kurang nyaman bagi pendengar. Konflik cara berbicara lebih sering 

terjadi antara Untung dengan anggota keluarga yang lainnya. Ketika ada 

seorang sedang kelelahan atau dalam kondisi tidak mendukung, sering 

nada berbicara kepada lawan bicaranya menjadi tinggi atau tidak nyaman. 

Hal ini membuat Untung sebagai pimpinan dan kepala keluarga menjadi 

tersinggung kemudian marah sehingga pekerjaan terhambat karena waktu 

yang terbuang dan membuat suasana kerja tidak enak. 

Masalah pada konflik ini adalah profesionalitas dalam bekerja. 

Profesionalitas sangat diperlukan agar tidak mencampurkan hal pribadi 

dalam pekerjaan. Maka usulan penyelesaian pada konflik ini adalah 

meningkatkan profesionalitas kerja secara individual. 

b. Konflik Suami dan Istri 



 

Konflik ini terjadi antara Untung/pimpinan sekaligus seorang 

suami dengan Cun Lie/penasihat sekaligus sebagai istri. Konflik rumah 

tangga tentu saja pasti terjadi pada pasangan suami istri. Ketika konflik 

rumah tangga terjadi, tidak jarang emosi negatif yang masih tersisa 

terbawa dalam pekerjaan menyebabkan minimnya komunikasi sehingga 

pekerjaan tidak berjalan secara teratur. 

 Konflik pada kali ini mempunyai masalah yang sama pada konflik 

sebelumnya, yaitu profesionalitas. Maka dari itu usulan penyelesaian 

konflik ini adalah menjaga profesionalitas dalam pekerjaan dan 

mengabaikan permasalahan pribadi. 

c. Konflik Sentimen 

Konflik ini terjadi antara Cun Mey/pemasaran dan produksi dengan 

Martin/pemasaran sekaligus mereka sebagai kakak dan adik. Konflik ini 

terjadi ketika ada masalah pribadi yang terjadi di rumah dan emosi 

negatifnya masih terbawa oleh Cun Mey sampai ke pekerjaan. Pada saat 

bekerja, Cun Mey menjadi sering menyalahkan dan memarahi Martin 

bahkan karena hal kecil. Konflik ini mereda dengan sendirinya tetapi 

sempat menghambat pekerjaan dan membuat suasana kerja yang kurang 

nyaman. 

Masalah utama pada konflik ini adalah kurangnya profesionalitas 

dalam bekerja. Sebaiknya masalah pribadi tidak dicampurkan dengan 

pekerjaan. Oleh karena itu usulan penyelesaian dalam konflik ini adalah 

menjaga profesionalitas kerja. 
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Tabel 4.6 Rekapitulasi Usulan Penyelesaian Konflik 

Konflik Masalah Utama Usulan 

Penyelesaian 

Tingkat 

Prioritas 

Keterangan 

Konflik Tugas 

a. Konflik 

Perubaha

n bahan 

baku 

Tidak ada 

peraturan standar 

produk dan 

peraturan 

perusahaan terkait 

pengambilan 

keputusan. 

 

Pembuatan 

peraturan 

perusahaan  

Penentuan standar 

produk 

Tinggi Lampiran 5 

b.Konflik 

Pembagian 

barang 

Tidak ada 

pembagian tugas 

dan SOP yang jelas 

Pembuatan Job 

Description 

Penyusunan S.O.P 

Sedang Lampiran 3 

Lampiran 4 

c. Konflik 

Rantai 

Komando 

dan 

Intervensi 

Pekerjaan 

Tidak ada job 

description dan 

struktur organisasi 

untuk menentukan 

tingkat otoritas 

Pembuatan Job 

Description 

Penyusunan 

Struktur 

Organisasi 

Tinggi Lampiran 3 

Lampiran 2 

d.Konflik 

penentuan 

prioritas 

pekerjaan 

Pekerjaan tidak 

sesuai dengan 

rencana 

Penyusunan S.O.P Tinggi Lampiran 4 

 Konflik Proses 

a.Konflik 

Pengerjaan 

Administrasi 

Intervensi 

pekerjaan karena 

tidak ada 

pembagian tugas 

Pembuatan Job 

Descripton 

Tinggi Lampiran 3 

b.Konflik 

Cara menata 

Barang 

Tidak ada 

perencanaan saat 

menata barang 

Pembuatan Layout 

gudang 

Sedang Lampiran 6 

c.Konflik 

perbedaan 

persepsi 

Tidak ada otoritas 

penyelesai konflik 

Membuat 

peraturan 

perusahaan terkait 

pengambilan 

keputusan 

Rendah Lampiran 5 

 Konflik Relasi 

a.Konflik 

cara 

berbicara 

Cara berbicara 

yang tidak nyaman 

membuat 

tersinggung 

Meningkatkan 

profesionalitas 

kerja secara 

individu 

Rendah  

b.Konflik 

suami istri 

Emosi negatif di 

rumah terbawa ke 

pekerjaan 

Menjaga 

profesionalitas 

kerja dan 

mengabaikan 

 

 

 

Rendah 

 



 

masalah pribadi di 

pekerjaan 

c.Konflik 

sentimen 

Emosi negative di 

rumah terbawa ke 

pekerjaaan 

Menjaga 

profesionalitas 

kerja 

Rendah  
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4.5 Analisis Usulan Penyelesaian Konflik dan Diskusi 

A. Peraturan Perusahaan 

Usulan penyelesaian peraturan perusahaan merupakan pembuatan 

peraturan resmi perusahaan dengan tujuan menetapkan batasan dan 

menerangkan kewajiban anggota perusahaan. Pembuatan peraturan 

perusahaan diusulkan sebagai penyelesaian konflik terkait pengambilan 

keputusan dan otoritas. Peraturan perusahaan Terang Jaya dapat dilihat di 

bagian Lampiran 5. 

Penerapan peraturan perusahaan dapat menerangkan kewajiban 

anggota perusahaan secara jelas, serta memberikan batasan tertentu. 

Dengan demikian kelemahan bisnis keluarga yaitu kewenangan yang 

bersifat informal dan tidak jelas akan semakin berkurang. 

Berdasarkan diskusi, pihak Terang Jaya menyetujui penerapan 

peraturan perusahaan ini dengan penambahan poin dalam peraturan 

perusahaan yaitu: “Setiap anggota perusahaan wajib menjunjung tinggi 

profesionalitas kerja” 

B. Penyusunan Struktur Organisasi 

Struktur organisasi bertujuan untuk menjelaskan dan memetakan 

otoritas dan kewajiban setiap orang dalam perusahaan. Pada sebelumnya 

Terang Jaya tidak memiliki stuktur organisasi resmi sehingga pekerjaan 

yang dilakukan tidak jelas terkait siapa dan apa yang dilakukan. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Usulan Struktur Organisasi 

Berdasarkan observasi dan hasil wawancara, diusulkan struktur 

organisasi seperti pada Gambar 4.2 Cun Lie sebagai Penasihat, Untung 

sebagai Pemimpin Perusahaan, Martin Santoso sebagai Kabag Pemasaran 

dan Cun Mey sebagai Kabag Produksi. 

Penerapan usulan ini akan memberikan dampak bahwa seluruh 

keputusan akhir akan diambil oleh Untung sedangkan Cun Lie hanya 

memiliki wewenang untuk memberikan usulan kepada Untung dan tidak 

dapat langsung turun tangan pada pekerjaan. Selain itu pengambilan 

keputusan dan tugas setiap orang akan menjadi jelas. Hal ini akan 

mengurangi konflik job description dan tumpang tindih pekerjaan.  

Berdasarkan hasil diskusi terkait penerapan usulan, pihak Terang 

Jaya kurang menyetujui efek samping fungsional Cun Lie yang menjadi 

berkurang. Terang Jaya membutuhkan seluruh anggota keluarga turut 

 

Pemimpin Perusahaan 

Untung Sugiarto 

 
 

Penasihat Pemimpin 

Cun Lie 

Kepala Bagian Pemasaran 

Martin Santoso 

 

Kepala Bagian Produksi 

Cun Mey 
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bekerja dalam pekerjaan. Maka dari itu usulan struktur organisasi 

diperbaharui seperti pada gambar 

 

 

 

 

 Gambar 4.3 Pembaharuan usulan penyelesaian struktur organisasi  

Dapat dilihat pada struktur organisasi di atas, Untung bertindak 

sebagai pemimpin perusahaan sekaligus manajer produksi, Cun Lie 

sebagai manajer umum dan manajer keuangan, Martin sebagai manajer 

pemasaran dan Cun Mey sebagai manajer sumber daya manusia.  

Penempatan anggota perusahaan dengan posisinya tersebut 

berdasarkan hasil diskusi dan pertimbangan keahlian anggota keluarga, 

kemudian ditempatkan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Dengan 

demikian tingkat pengambilan keputusan secara operasional akan 

diputuskan oleh Cun Lie, dan pengambilan keputusan strategis diambil 

oleh Untung Sugiarto. 

C. Job Description 

Usulan job description ini diusulkan untuk penyelesaian konflik 

tugas dan konflik proses dan untuk menjelaskan pekerjaan setiap posisi 

pada struktur organisasi perusahaan. Job description pada lampiran 3 

merupakan usulan untuk struktur organisasi yang belum diperbaharui dan 

belum melalui proses diskusi, maka dari itu dibuat usulan job description 

Pemimpin Perusahaan 

Untung Sugiarto 

 

Manajer Pemasaran 

Martin Santoso 

Manajer Produksi 

Untung Sugiarto 

Manajer Umum 

Cun Lie 

Manajer Keuangan 

Cun Lie 

Manajer SDM 

Cun Mey 



 

yang disesuaikan dengan struktur organisasi yang diperbaharui pada 

gambar 4.3 

 Job description Terang Jaya: 

1. Pimpinan Perusahaan 

Pimpinan perusahaan memiliki pekerjaan dan tanggung jawab sebagai 

berikut: 

a. Pengambil keputusan utama  

b. Merancang strategi besar dan rencana pekerjaan jangka pendek 

c. Melakukan supervisi, pengawasan, dan kontrol  

2. Manajer Umum 

Manajer umum memiliki pekerjaan dan tanggung jawab sebagai berikut: 

a. Mengelola operasional harian perusahaan 

b. Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi, mengawasi dan 

mengalisis semua aktivitas bisnis perusahaan 

c. Merencanakan, mengelola dan mengawasi proses penganggaran di 

perusahaan 

d. Memastikan setiap departemen melakukan strategi perusahaan dengan 

efektif dan optimal 

e. Merencanakan dan mengeksekusi rencana startegis perusahaan jangka 

menengah dan jangka panjang untuk kemajuan perusahaan 

3. Manajer Produksi 

Manajer Produksi memiliki pekerjaan dan bertanggung jawab untuk: 

a. Membuat perencanaan dan jadwal proses produksi 
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b. Mengawasi proses produksi agar kualitas, kuantitas dan waktunya 

sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat 

c. Bertanggung jawab mengatur manajemen gudang agar tidak terjadi 

kelebihan atau kekurangan persediaan bahan baku, bahan penolong 

maupuan produk yang sudah jadi di gudang 

d. Bertanggung jawab mengatur manajemen alat agar fasilitas produksi 

berfungsi sebagaimana mestinya dan beroperasi dengan lancar 

e. Bertanggung jawab pada peningkatan ketrampilan dan keahlian 

karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya 

f. Memberikan penilaian dan sanksi jika karyawan di bawah tanggung 

jawabnya melakukan kesalahan dan pelanggaran 

g. Berinovasi dalam pengerjaan produksi dan memberikan masukan pada 

perusahaan yang berkaitan dengan bagian produksi 

4. Manajer Keuangan 

Manajer keuangan memiliki pekerjaan dan tanggung jawab untuk: 

a. Manajer Keuangan bekerja sama dengan manajer lain, bertugas 

merencanakan dan meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan 

termasuk perencanaan umum keuangan perusahaan 

b. Merencanakan, mengatur dan mengontrol perencaaan, laporan dan 

pembiayaan perusahaan 

c. Merencanakan, mengatur dan mengontrol arus kas perusahaan 

d. Merencanakan, mengatur dan mengontrol anggaran perusahaan 

e. Merencanakan, mengatur dan mengontrol pengembangan sistem dan 

prosedur keuangan perusahaan 



 

5. Manajer Pemasaran 

Manajer pemasaran memiliki pekerjaan dan tanggung jawab untuk: 

a. Melakukan penjualan dan berinteraksi langsung dengan konsumen dan 

membangun relasi jangka panjang dengan konsumen 

b. Merencanakan jadwal pengiriman 

c. Melakukan rekapitulasi pemesanan 

d. Mengumpulkan data dan pengetahuan terkait kondisi pasar seperti 

perubahan harga dan selera konsumen 

e. Merencanakan strategi pemasaran untuk meningkatkan kualitas 

pemasaran 

  

D. Penyusunan Standar Operating Procedure 

Usulan penyelesaian penyusunan SOP diusulkan untuk 

penyelesaian konflik terkait konflik proses, dan berguna untuk 

menjelaskan alur pekerjaan supaya dapat terkontrol dan termonitor 

sehingga senantiasa akan terus terjadi pembaharuan untuk meningkatkan 

efisiensi lebih dari sebelumnya. 
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Gambar 4.5 Usulan Standard Operating Procedure 

Usulan SOP seperti yang dijelaskan pada gambar 4.5 bertujuan 

untuk menata pekerjaan sesuai dengan alur yang jelas. Penerapan SOP di 

atas dapat mengurangi miskomunikasi terhadap ketersediaan stok barang, 

serta dapat memantau siapa saja yang telah melakukan penjualan dan 

sebesar apa penjualan diraih. Selain itu pekerjaan akan lebih tertata dan 

lebih efisien, serta mengurangi risiko kelalaian karena ketiadaan sistem. 

Konsekuensi dari penerapan SOP ini adalah perlunya pencatatan 

data yang lebih intensif dibanding sebelumnya. Pencatatan ini berguna 

sebagai track record. Pencatatan tersebut antara lain adalah “faktur 

penjualan tunai”; “surat order produksi”; “surat jalan”; dan “nota 

pembelian” (Lampiran 7, 8, 9 dan 10).  

Setelah melalui proses diskusi dengan Terang Jaya, pihak 

perusahaan menyetujui pengadaan SOP seperti pada usulan tersebut. 



 

Menurut Terang Jaya, pengadaan SOP tersebut akan membantu 

perusahaan dalam melakukan pekerjaan dengan lebih tertata dan tercatat, 

sehingga akan lebih mudah melakukan pemantauan, seiring waktu SOP 

akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Yang perlu dilakukan 

Terang Jaya adalah melakukan stock opname, kemudian penerapan SOP 

tersebut. 

 

E. Pembuatan Layout Pabrik 

Usulan penyelesaian konflik berikutnya adalah pembuatan layout 

pabrik. Layout pabrik perlu dibuat secara cermat supaya aktivitas 

operasional dalam pabrik menjadi lebih efisien. Konflik menata barang 

terjadi karena tidak ada standar atau pedoman dalam melakukan penataan 

barang sehingga pekerjaan tersebut dilakukan berdasarkan persepsi 

masing-masing dimana persepsi tersebut belum tentu sesuai antara satu 

dengan yang lainnya. 

Layout pabrik dapat dilihat pada bagian lampiran 6. Penerapan dari 

usulan pembuatan layout pabrik ini dapat menimbulkan konsekuensi yaitu 

membutuhkan biaya, tenaga dan waktu yang tidak sedikit, dikarenakan 

memerlukan pemindahan mesin, penataan barang seperti bahan baku, 

barang setengah jadi dan barang jadi yang belum sesuai tempatnya. Tetapi 

dampak positif dari penerapan pembuatan layout pabrik adalah pekerjaan 

akan menjadi lebih efisien dan rapi. 

Berdasarkan dari hasil diskusi untuk penerapan usulan ini, pihak 

Terang Jaya menolak untuk menerapkan usulan layout pabrik dalam waktu 
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dekat dikarenakan membutuhkan biaya yang cukup besar, sedangkan 

menurut Terang Jaya, perusahaan masih dapat berjalan dengan cukup baik 

tanpa melakukan pembenahan layout pabrik. Selain itu perusahaan 

memilih untuk mengalokasikan dana sebagai modal kerja dibandingkan 

melakukan perbaikan layout pabrik. Oleh karena itu usulan penyelesaian 

layout pabrik belum dapat diterapkan dalam perusahaan karena pihak 

Terang Jaya menolak penerapan usulan ini. 

 

  



 

Tabel 4.7 Rekapitulasi Analisis Usulan Penyelesaian Beserta Diskusi Dengan 

Percetakan Terang Jaya 

Usulan 

Penyelesaian 

Tujuan Konsekuensi Hasil Diskusi serta 

Pembaharuan 

Keterangan 

Pembuatan 

Peraturan 

Perusahaan 

Menerangkan 

kewajiban 

anggota 

perusahaan secara 

jelas, serta 

memberikan 

batasan tertentu 

Suasana kerja 

akan menjadi 

lebih formal 

Terang Jaya menyetujui dengan 

penambahan satu buah poin 

pada peraturan yaitu “Setiap 

anggota perusahaan wajib 

menjunjung tinggi 

profesionalitas kerja” 

Lampiran 2 

Pembuatan 

Struktur 

Organisasi 

dan job 

Description 

Menjelaskan dan 

memetakan 

otoritas dan 

kewajiban setiap 

orang dalam 

perusahaan 

Cun Lie tidak 

dapat melakukan 

kegiatan 

operasional 

secara langsung 

 

Pekerjaan 

masing-masing 

anggota terbatas 

sesuai dengan 

jabatan yang 

diemban 

Terang Jaya meminta struktur 

organisasi dirombak supaya 

setiap anggota dapat berfungsi 

dalam seluruh kegiatan 

perusahaan. Oleh karena itu 

struktur organisasi dirombak 

dengan beberapa orang 

memegang lebih dari satu posisi 

di perusahaan, semua anggota 

dapat melakukan kegiatan 

operasional, dan pemetaan 

tingkat pengambilan keputusan  

Lampiran 11 

Lampiran 12 

Pembuatan 

SOP 

Menata pekerjaan 

sesuai dengan 

alur yang jelas 

supaya dapat 

dilakukan 

pengawasan 

secara cermat 

Penerapan SOP 

akan 

membutuhkan 

waktu dan 

penyesuaian. 

 

Terang Jaya 

perlu melakukan 

stock opname, 

dan persiapan 

penerapan 

sistem. 

Terang Jaya menyetujui usulan. 

Menurutnya SOP akan 

membantu pekerjaan agar lebih 

tertata dan mudah dalam 

melakukan pengawasan 

Lampiran 4 

Lampiran 7 

Lampiran 8 

Lampiran 9 

Lampiran 10 

Pembuatan 

Layout Pabrik 

Menata alur kerja 

operasional 

pabrik agar lebih 

efisien tenaga dan 

waktu 

Memerlukan 

biaya, waktu dan 

tenaga yang 

cukup besar 

untuk melakukan 

perombakan 

Terang Jaya menolak usulan 

pembuatan layout pabrik karena 

menurutnya pekerjaan masih 

bisa berjalan dengan baik. 

Selain itu lebih baik dana 

dialokasikan sebagai modal 

kerja daripada melakukan 

perombakan layout pabrik. 
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