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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh Stres Kerja
dan Konflik Kerja terhadap Semangat Kerja Pegawai Universitas Muhammadiyah
Palopo. Penelitian ini menggunakan penelitian Kuantitatif. Populasi dalam penelitian
ini sebanyak 102 Pegawai dan Dosen, teknik pengumpulan sampel dengan
menggunakan rumus slovin dengan jumlah sampel 51 responden. Teknik analis data
yang digunakan yaitu analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukan
bahwa Stres Kerja dan Konflik Kerja tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan
terhadap Semangat Kerja Pegawai Universitas Muhammadiyah Palopo.
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PENDAHULUAN
Universitas merupakan sebuah
lembaga pendidikan yang dinamakan
perguruan tinggi yang dimana didalamnya
terdapat beberapa fakultas yang terdiri
dari beberapa jurusan atau program studi
yang beragam. Pada dasarnya Universitas
Muhammadiyah Palopo adalah upaya
dalam memberikan kesiapan kepada
mahasiswa untuk melanjutkan proses
pendidikan yang lebih tinggi dan
membantu kesiapan mahasiswa dalam
berperan untuk menghadapi lingkungan
hidup yang selalu berubah dengan cepat.
Universitas Muhammadiyah Palopo
bukanlah perusahaan yang senantiasa
hanya mengejar keuntungan financial,
melainkan merupakan sebuah lembaga
paling vital yang harus dikelola secara
efektif dan efisien. Globalisasi telah
mendorong timbulnya persaingan yang
sangat kompetitif dalam dunia jasa
pendidikan. Universitas saling berlomba

untuk mengembangkan seluruh potensi
dankemampuannya guna menarik minat
calon mahasiswa. Kemampuan bersaing
tersebut sangat dipengaruhi oleh kinerja
manajemen Universitas Muhammadiyah
Palopo dalam merencanakan strategi yang
berorientasi dalam rangka membangun
daya saing yang tinggi. Salah satu hal
yang perlu dilakukan dalam upaya untuk
meningkatkan kemampuan sumber daya
manusia adalah dengan senantiasa
memperhatikan mengenai semangat kerja
pegawai dan dosen.
Demi mencapai tujuan dalam suatu
lembaga diperlukan suasana kondusif
yang mendukung iklim kerja yang bisa
mempengaruhi semangat kerja para
pegawai yang ada pada lembaga tersebut.
Seorang pegawai yang semangatnya tinggi
dalam bekerja bisa meningkatkan
efektifitas pekerjaan. Sebaliknya apabila
seorang pegawai mempunyai semangat
kerja yang rendah, dapat menimbulkan
masalah pada sebuah lembaga dan bisa

saja mempunyai dampak jangka panjang
yang bisa merugikan sebuah lembaga.
Upaya meningkatkan semangat
kerja pegawai dan dosen pada sebuah
lembaga
pendidikan,
tidak
hanya
kesejahteraan berupa gaji yang layak atau
fasilitas yang memadai saja yang perlu
diperhatikan, melainkan perlu juga
memperhatikan
kondisi
psikologis
pegawai. Beberapa hal yang dapat
mempengaruhi
kondisi
psikologis
pegawai dan dosen yaitu stress kerja dan
konflik kerja.
Stres kerja adalah suatu kondisi
ketegangan yang menciptakan adanya
ketidakseimbangan fisik dan psikis, yang
mempengaruhi emosi, proses pikir dan
kondisi seorang karyawan. Sedangkan
konflik kerja adalah ketidaksesuaian,
perselisihan dan pertentangan antara dua
orang atau dua kelompok dalam suatu
organisasi atau perusahaan kerena adanya
hambatan dan perbedaan komunikasi,
persepsi, status, nilai, tujuan dan sikap
sehingga salah satu atau keduanya saling
terganggu. Konflik kerja dan stress kerja
menurut Minarsih merupakan persoalan
yang tidak dapat terhindarkan. Kedua hal
tersebut pasti terjadi, apalagi dalam suatu
organisasi yang sudah besar dimana
persoalan akan terus ada. Akibat positif
dari konflik kerja misalnya meningkatnya
produktivitas kerja karena masing-masing
individu berusaha untuk memberikan yang
terbaik, sedangkan akibat negatifnya dari
konflik kerja adalah biasanya akan timbul
stress kerja karena masing-masing
individu merasa tidak nyaman dengan
kondisi yang ada dan pihak yang terlibat
saling mencari kebenarannya sendiri.
(Irwan : 2015) Stres kerja dan konflik
kerja perlu diatasi dengan baik karena
kedua hal tersebut akan berpengaruh
terhadap kondisi kerja dalam suatu
organisasi atau lembaga.
Dari beberapa penelitian yang
penulis baca sebagai pembanding dalam
penulisan ini terdapat fakta sebagai

berikut : penelitian dilakukan oleh
Muhammad Irwan (2017) dengan judul
Pengaruh Stres dan Konflik Kerja
Terhadap Kinerja Karyawan PT Kalla
Kakao Industri di Kota Makassar bahwa
stress dan konflik kerja berpengaruh dan
signifikan terhadap kinerja karyawan.
Merita Indriati (2015) dengan judul
Pengaruh Stres, Konflik dan Lingkungan
Kerja
Terhadap
Semangat
Kerja
Karyawan Home Industri Getuk Pisang
“BAARIKLANA” Desa Kepung dengan
hasil penelitian bahwa ada pengaruh
signifikan stress, konflik dan lingkungan
kerja terhadap semangat kerja karyawan
di
home
industri
getuk
pisang
“BAARIKLANA”. Dari kedua penelitian
tersebut penulis berpendapat bahwa stres
kerja dan konflik kerja mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap
semangat kerja karyawan.
Selain itu dari beberapa penelitian
terdahulu yang penulis baca, penilitian
yang dilakukan pada umumnya berlokasi
pada perusahaan, sehingga penulis tertarik
untuk melakukan penelitian pada lembaga
pendidikan dimana hubungan kerja bukan
hanya antara karyawan dengan karyawan
atau karyawan dengan pimpinan, namun
terdapat hubungan kerja antara pegawai
dengan pegawai, pegawai dengan
pimpinan, pegawai dan dosen serta dosen
dengan pimpinan.
Berdasarkan uraian di atas maka
peneliti mengajukan sebuah penelitian
dengan judul “Pengaruh Stres Kerja
dan Konflik Kerja Terhadap Semangat
Kerja
Pegawai
Universitas
Muhammadiyah Palopo”.
METODE PENELITIAN
Lokasi
adalah
tempat
dilaksanakannya suatu penelitian dan
waktu penelitian adalah jangka waktu
lamanya penelitian itu berlangsung.
Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan
di Universitas Muhammadiyah Palopo.

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei
sampai bulan Juli tahun 2020.
Penelitian
ini
menggunakan
pendekatan kuantitatif, menggunakan data
sekunder yang diambil dari data biro
administrasi
SDM
Universitas
Muhammadiyah Palopo, dan data primer
yang diperoleh dari responden melalui
kuesioner dan wawancara. Penelitian
kuantitatif ialah sebuah metode yang
dikenal memberikan gambaran terhadap
suatu objek melalui teknik analisis
tertentu.
Teknik
pengumpulan
data
dalam
penelitian ini adalah:
1. Wawancara
Wawancara dilakukan dengan
pihak universitas pada saat pra survey,
dalam
hal
ini
Universitas
Muhammadiyah
Palopo
guna
mengetahui
permasalahan
yang
berhubungan dengan topik penelitian.
2. Angket/Kuesioner
Angket/Kuesioner
yaitu
pengumpulan data yang dilakukan
melalui penyebaran pertanyaan yang
disusun dalam satu kumpulan kepada
responden.Bentuk kuesioner bersifat
tertutup yaitu responden diberi
alternatif pilihan jawaban pada setiap
pertanyaan. Seluruh variabel akan
diukur menggunakan skala LIKERT.
Sangat Setuju (SS)
= 5
Setuju (S)
= 4
Netral (N)
= 3
Tidak Setuju (TS)
= 2
Sangat Tidak Setuju (STS) = 1
Pengolahan data merupakan suatu
proses penyederhanaan data kedalam
bentuk yang lebih mudah untuk dibaca.
Dengan menggunakan metode kuantitatif,
diharapkan
akan
didapatkan
hasil
pengukuran yang akurat tentang respon
yang diberikan responden, mengenai ada
atau tidaknya hubungan Stres Kerja dan
Konflik Kerja terhadap Semangat Kerja
Pegawai. Sehingga data yang diperoleh

dalam bentuk angka dapat diolah
menggunakan metode statistik. Adapun
teknik yang digunakan dalam penelitian
ini yaitu :
1. Analisis regresi linear berganda
Analisis regresi linier berganda
digunakan untuk melakukan prediksi,
bagaimana perubahan nilai variabel
dependen bila nilai variabel independen
dinaikkan atau diturunkan nilainya
(Sugiyono : 2014).
Persamaan regresi linear berganda
yang digunakan adalah :
Y = a + b1X1 + b2X2 + e
Keterangan:
Y
=
Semangat kerja
a
=
Konstanta
b1- b2 =
Koefisien regresi
X1
=
Stres kerja
X2
=
Konflik kerja
e
=
Standard eror
HASIL

PENELITIAN

DAN

PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil pengujian secara
statistik dapat terlihat secara simultan
dengan nilai signifikansi sebesar 0,026 ≤
0,05 malka dapat disimpulkan bahwa
variabel Stress Kerja dan Konflik Kerja
berpengaruh dan signifikan terhadap
variabel Semangat Kerja pada Universitas
Muhammadiyah Palopo. Penjelasan dari
masing-masing
pengaruh
variabel
dijelaskan sebagai berikut:
1.

Pengaruh stress kerja terhadap
semangat kerja pegawai
Berdasarkan output SPSS, hasil penelitian
menunjukkan bahwa hipotesis pertama
yaitu Nilai thitung sebesar -289 < ttabel
1,675 dan nilai signifikansi (Sig.) 0,774 >
0,05, yang artinya bahwa Stress Kerja
(X1) tidak berpengaruh dan tidak signfikan
terhadap Semangat Kerja (Y) pada
Universitas Muhammadiyah Palopo.
Berdasarkan
pembahasan
diatas
menunjukkan bahwa H1 ditolak.

2.

Pengaruh konflik kerja terhadap
semangat kerja pegawai

Berdasarkan output SPSS, hasil penelitian
menunjukkan bahwa hipotesis kedua yaitu
Nilai thitung sebesar 2,739 > ttabel 1,675 dan
nilai signifikansi (Sig.) 0,009 < 0,05, yang
artinya bahwa Konflik Kerja (X2) berpengaruh
dan signifikan terhadap Semangat Kerja (Y)
pada Universitas Muhammadiyah Palopo.
Berdasarkan pembahasan diatas
menunjukkan bahwa H2 diterima.

SIMPULAN
Berdasarkan uraian hasil analisis dan
pembahasan maka dapat disimpulkan:
1. Stress Kerja tidak berpengaruh dan tidak
signifikan terhadap Semangat Kerja pada
Pegawai Universitas Muhammadiyah
Palopo. Maka H1 ditolak.
2. Konflik Kerja berpengaruh dan signifikan
terhadap Semangat Kerja pada Pegawai
Universitas Muhammadiyah Palopo. Maka
H2 diterima.

SARAN
1. Pengelolaan stress dan konflik yang
baik akan membuat kinerja karyawan
menjadi lebih baik, salah satu hal yang
dapat
dilakukan
yaitu
dengan
melakukan beberapa kegiatan yang
bersifat positif dalam mengurangi
beban atau stress pegawai dan dosen
seperti melakukan kegiatan relaksasi
rutin bagi pegawai dan dosen setiap
minggunya.
2. Perlu pengelolaan stress dan konflik
yang baik yang diberikan kepada
pegawai dan dosen dimulai dari
berbagai
macam
cara
seperti
melakukan kegiatan wajib rekreasi
minimal 1 kali setiap bulan.
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