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ABSTRAKSI 


Konflik berarti pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok 
atau organisasi-organisasi atau suatu kondisi yang dipersepsikan ada diantara 
pihak-pihak (individu, kelompok dan lain-lain), dimana salah satu pihak atau lebih 
merasakan adanya ketidaksesuaian tujuan dan peluang untuk mencampuri usaha 
pencapaian tujuan pihak lain. 

Untuk itu dalam penelitian ini akan dibahas lebih dalam mengenai 
fiIktor-fuktor penyebab konflik interpersonal, yaitu pemakaian sumber daya 
bersama, interdependensi aktivitas keIja, persepsi yang berbeda dan karakter 
personal terhadap prestasi keIja karyawan diseluruh departemen PT. IGLAS 
(Persero) Surabaya. 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi linier berganda. Persamaan regresi yang diperoleh dari hasil penelitian ini 
adalah: 

Y = 31,298 - 0,451 XI - 0,128 Xl - 0, 465 X3 - 0,227)4 
Berdasarkan basil pembuktian hipotesis yang pertama menunjukkan 

bahwa kc 4 (empat) variabel konflik seeara serentak (simultan) mempunyai 
pengaruh yang signifIkan terbadap prestasi keIja karyawan. Sedangkan untuk 
membuktikan hipotesis yang kedua dapat dilibat dan t hitung dan variabel konflik 
yaitu, pemakaian sumber daya bersama, interdependensi keIja, persepsi yang 
berbeda dan karakter personal, sehingga hipotesis kedua yang menunjukkan 
bahwa ke 4 (empat) variabel konflik secara parsial mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap prestasi keIja karyawan terbukti. 

KoefIsien determinasi (R2) sebesar 0,776 hal ini berarti 77,6% variasi 
dari prestasi kerja dapat dijelaskan oleh variasi ke 4 (empat) variabel bebas yaitu 
pemakaian sumber daya bersama, interdependensi kerja, persepsi yang berbeda, 
dan karakter personal. Sedang sisanya 22,4% menunjukkan prestasi keIja 
karyawan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 
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