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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin ketatnya persaingan dalam dunia bisnis, menuntut setiap perusahaan

dapat memiliki keunggulan, efisiensi, teknologi, kualitas SDM, tingkat upah, dan

peluang ekspansi usaha, serta pangsa pasar komoditi yang kompetitif dan

berkesinambungan, khususnya dalam perusahaan yang bergerak di bidang barang

atau jasa. Salah satu contoh adalah pada bidang persaingan bisnis ini menuntut

perusahaan untuk menyusun kembali strategi dan taktik bisnisnya, yang kemudian

jika dilihat lebih mendalam, ternyata esensi dari persaingan terletak pada

bagaimana sebuah perusahaan dapat mengimplementasikan proses penciptaan

produk dan atau jasanya secara lebih murah, lebih baik, dan lebih cepat

dibandingkan dengan pesaing bisnisnya atau menciptakan produk yang berbeda

atau unik yang tidak dapat diproduksi oleh pesaing, sehingga penerapan teknologi

informasi dan komunikasi diperlukan dalam dunia bisnis sebagai alat bantu dalam

upaya memenangkan persaingan terutama dalam pemasaran produk atau jasa. (Ike

Kusdyah, 2008: 36).

Kualitas informasi, merupakan hal pokok dan sangat berpengaruh dalam

penyusunan program-program organisasi secara efektif. Kemampuan organisasi
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dalam memperoleh, menyimpan, memelihara, dan menggunakan informasi

personalia, merupakan faktor krusial manajemen sumber daya manusia. Berbagai

organisasi menyadari pentingnya kebutuhan informasi tersebut. Mereka

mengembangkan sistem informasi untuk meningkatkan kualitas dan mendukung

program-program manajemen sumber daya manusia. (Fikrie Jahrie dan Hariyoto,

2002: 252).

Situasi persaingan usaha yang ketat, akan mempengaruhi permintaan perusahaan

terhadap sumber daya manusia di pasar kerja. Situasi tersebut menyebabkan

terjadi pembajakan-pembajakan karyawan yang bermutu dan perputaran karyawan

yang tinggi pada perusahaan yang kurang mampu bersaing atau pada kondisi

ekstrim terjadi kepailitan usaha. Untuk dapat memanfaatkan sumber daya manusia

yang ada dengan maksimal, perlu wadah yang tepat yang sesuai dengan sumber

daya manusia yang ada tersebut. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna

memanfaatkan dan  memaksimalkan penggunaan sumber daya manusia yang

tersedia, dan dapat dikatakan cukup banyak tersedia maka perlu peran dari pihak

swasta, khususnya dengan bermunculannya perusahaan-perusahaan atau industri-

industri yang berperan cukup banyak sekali dalam hal pemanfaatan faktor

produksi dan sumber daya manusia yang ada secara maksimal. (Ike Kusdyah,

2008: 39).

Daya saing antar perusahaan akan semakin tajam, bila organisasi-organisasi

perusahaan yang ada tidak dapat mengantisipasi perubahan-perubahan di

sekililingnya, akan menyebabkan organisasi tersebut tidak dapat bersaing dengan

yang lainnya.
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Salah satu faktor penting pendukung terwujudnya tujuan perusahaan adalah

sumber daya manusia yang memiliki kualitas, loyalitas, dan integritas yang baik,

diperlukan adanya upaya peningkatan dan pembinaan sumber daya manusia yang

terlibat dalam perusahaan melalui cara-cara yang dapat diterima oleh harkat dan

martabat.

Manajemen sumber daya manusia menurut Hasibuan (2003: 10) adalah:

hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu

Karyawan yang profesional diharapkan mempunyai kinerja yang tinggi. Kinerja

tinggi yang diharapkan tidak hanya ada pada level top manager saja, tetapi juga

ada pada middle manager dan para bawahan. Jika hanya para top manager yang

mempunyai kinerja tinggi tetapi bawahannya tidak, maka kualitas pelayanan yang

dirasakan masyarakat tetap akan rendah. Hal ini dikarenakan dalam praktik di

lapangan, para pelaksana justru adalah para bawahan. Oleh karena itu, upaya

peningkatan kinerja organisasi harus meliputi keseluruhan level organisasi.

Ukuran kinerja suatu organisasi tidak dapat diukur dari para pelaksana pelayanan,

tetapi justru dari penerima layanan. Hal ini dikarenakan kinerja itu pada dasarnya

adalah output dan bukan input. Pihak yang dapat merasakan output bukanlah

penyelenggara layanan (birokrasi) tetapi pengguna jasa layanan (masyarakat).

Agar para karyawan dapat memberikan  kinerja yang baik, sumber daya manusia

yang ada dalam dunia perusahaan harus mempunyai kualitas yang baik pula.
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Kinerja menurut Mangkunegara (2002: 67): Kinerja (prestasi Kerja) adalah hasil

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam

Definisi kinerja menurut Hasibuan (2003: 34): kerja) adalah

suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang

dibebankan keadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan

kesungguhan serta waktu

Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada

pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu institusi

dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta

mengetahui pengaruh positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional. Oleh

karena pandangan, pengetahuan dan keterampilan, serta pendidikan yang

diperoleh berbeda satu dengan yang lainnya, kinerja/performansi mereka akan

berbeda pula. Ada karyawan yang memiliki kinerja yang baik, sedang dan ada

pula yang masih harus ditingkatkan. Banyak faktor yang mempengaruhi semangat

kerja yang berdampak pula terhadap kualitas kinerja karyawan yaitu, iklim

organisasi dan penghargaan. Dalam sebuah organisasi perusahaan, karyawan

merupakan komponen penting dan sangat berpengaruh terhadap berhasil tidaknya

organisasi karena menjadi bagian kunci dengan tanggung jawab tinggi.

Penelitian ini diadakan di CV Flagyus Utama Motor di Lampung Timur pada

tahun 2010 yang berlokasi di Jalan Joyo Ganjar Dusun Taman Bogo Kecamatan

Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan akta pendirian notaris

nomor : C- 1412 HT.03.01-TH.1999 dengan nomor 01 Perusahaan ini didirikan
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tanggal 14 Desember 2005. Mengenai jumlah karyawan dapat dilihat tabel

berikut.

Tabel 1. Jumlah Karyawan CV Flagyus Utama Motor Menurut Tingkat
Pendidikan pada Tahun 2010.

No Tingkat Pendidikan Jumlah Karyawan (Orang)

1 S2 1

2 S1 6

3 D3 6

4 D1 7

5 SMA 24

6 SMP 1

Jumlah 45
Sumber : CV Flagyus Utama Motor Lampung Timur Tahun 2010.

Tabel 2. Jumlah Karyawan CV Flagyus Utama Motor Berdasarkan Kualifikasi
Pekerjaan pada Tahun 2010.

No Jabatan Jumlah

1 Chief Accounting dan Adm. Head 1

2 Supervisor Accounting 1
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3 Internal Audit 1

4 Kasir 1

5 Cost Accounting 1

6 Tax Accounting 1

7 Supervisor Administration 1

8 Faktur BBN 1

9 Administrasi Penjualan 1

10 Piutang / Tagihan 1

11 Administrasi Penjualan Lampung Timur 1

12 Kepala Gudang 1

13 Wakil Kepala Gudang 1

14 PDI 4

15 Manager Marketing 1

16 PIC Marketing wil. Bandar Lampung 1

17 PIC Marketing wil. Lampung Timur 1

18 Sales 11

19 Sales Counter 2

20 Supervisor Kendaraan 1

21 Driver 4

22 Supervisor AHASS 1

23 Front Desk 1

24 Mekanik 2

25 Humas 1

26 Security 1

27 Office Boy 1

Jumlah 45
Sumber : CV Flagyus Utama Motor Lampung Timur Tahun 2010

Tabel 1 menyatakan tentang jumlah karyawan yang bekerja pada CV Flagyus

Utama Motor terdiri atas beberapa orang dengan berbagai tingkat pendidikan baik

baik memiliki tingkat pendidikan tinggi maupun yang memiliki tingkat
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pendidikan rendah dan tabel 2 menunjukan bahwa jumlah karyawan dari 27

jabatan terdapat karyawan yang berjumlah 45 orang.

Iklim persaingan ini membawa kemajuan yang pesat di Indonesia, termasuk

kemajuan dalam sektor bisnis. Apabila organisasi-organisasi perusahaan yang ada

tidak dapat mengantisipasi perubahan-perubahan di sekelilingnya, akan

menyebabkan organisasi tersebut tidak dapat bersaing dengan lainnya. Untuk itu,

salah satu cara agar dapat tetap bertahan dalam lingkungan yang terus berubah

dan situasi persaingan yang semakin meningkat adalah dengan memperhatikan

faktor sumber daya manusia (SDM). Hal ini dikarenakan semua potensi SDM

berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. (Fikri Jahrie,

2002: 1).

Menurut Schein dalam Suhardi Mukhlis (2010: 16), organisasi merupakan suatu

sistem terbuka, yang memiliki interaksi konstan dengan lingkungannya, serta

terdiri dari banyak sub-grup, unit-unit jabatan, susunan hierarki serta segmen yang

tersebar secara geografis. Dengan demikian perubahan dalam organisasi akan

menimbulkan iklim organisasi yang baru. Iklim organisasi ini bersumber pada

persepsi anggotanya yang mewakili suasana kerja di dalam suatu organisasi.

Menumbuhsuburkan iklim kerja sama antar kelompok pada suatu organisasi

merupakan hal yang sangat penting dalam pengembangan organisasi. Sesuai yang

dikemukakan oleh P. Siagian (2003: 319) bahwa dalam diri para anggota berbagai

kelompok harus tertanam kesadaran bahwa keberhasilan organisasi sangat

tergantung pada keberhasilan kelompok untuk bekerja sama berdasarkan prinsip

saling ketergantungan.
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Iklim organisasi terkait erat dengan proses penciptaan lingkungan kerja yang

kondusif sehingga tercipta hubungan dan kerjasama yang harmonis diantara

seluruh anggota organisasi. Upaya untuk menciptakan iklim organisasi yang

kondusif, khusunya hubungan kerja antara karyawan yang satu dengan yang lain

dalam hubungan karyawan dengan pimpinan, diarahkan terwujudnya kerjasama

kerja yang serasi.

Kehidupan yang harus terus berlangsung dalam kondisi dunia yang semakin

berubah dan tidak pasti, menimbulkan berbagai pengaruh terhadap situasi kerja

maupun dunia usaha. Perubahan yang terjadi pada akhirnya mempengaruhi

manusia dalam memandang pekerjaan maupun organisasinya dengan keberadaan

selaku individu sebagai salah satu bagian dari organisasi. Menurut Payaman J.

Simanjuntak (2005: 87), dukungan organisasi mencakup pengorganisasian, sistem

kerja, kejelasan wewenang dan tanggung jawab, penyediaan sarana kerja, pilihan

teknologi, kenyamanan lingkungan kerja, sarana keselamatan dan kesehatan kerja,

keharmonis hubungan industrial, sistem pengupahan dan jaminan sosial.

CV Flagyus Utama Motor adalah perusahaan yang bergerak dibidang penjualan

motor yang mempunyai filsafat  dan tujuan untuk memiliki keuntungan dan

keunggulan yang kompetitif berkesinambungan, dengan memiliki keahlian dan

kemampuan dalam melaksanakan kinerja karyawan. Dalam mencapai tujuan itu,

CV Flagyus Utama Motor menyadari pentingnya menciptakan suatu iklim

organisasi yang baik dan kondusif, sedangkan hal itu masih menjadi masalah yang

sedang dihadapi oleh CV Flagyus Utama Motor. Karena masing-masing karyawan
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kurangnya tanggung jawab terhadap fleksibelitas kehadiran mereka, apabila

ketidakhadiran karyawan, maka perusahaan akan memberikan sanksi 3 hal yaitu:

a. tunjangan harian tidak ada,

b. memotong jatah cuti, dan

c. insentif yang tidak diberikan.

CV Flagyus Utama Motor memberikan penghargaan bagi karyawan yang disiplin

waktu berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), jika karyawan

tidak terlambat. Mengenai tingkat absensi para karyawan CV Flagyus Utama

Motor dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3. Data Absensi Karyawan CV Flagyus Utama Motor Lampung Timur pada
Juli-Desember 2010.

No. Bulan Hari
Kerja

Jumlah
Karyawan

Total Hari Kerja
(Hari kerja x jumlah

karyawan)

Jumlah
Absensi

Tingkat
Absensi

1. Juli 26 46 1196 145 12,12%

2. Agustus 25 46 1150 95 8,26%

3. September 23 44 1012 163 16,11%

4. Oktober 26 44 1144 112 9,79%

5. November 25 46 1150 135 11,74%

6. Desember 25 45 1125 170 15,11%

Jumlah 820 73,13%

Rata-rata 136,67 12,19%

Sumber: CV Flagyus Utama Motor Lampung Timur Tahun 2010

Tabel 3 di atas menjelaskan tingkat absensi karyawan selama enam bulan terakhir

pada tahun 2010 dengan rata-rata tingkat jumlah absen sebesar 136,67 dan rata-

rata persentasenya 12,19%. Pada Juli terjadi kenaikan tingkat absensi yang cukup

besar yaitu 12,12%, demikian halnya pada Desember sebesar 15,11% dan
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September yaitu 16,11%. Tingkat absensi yang meningkat mengindikasikan

bahwa semangat kerja karyawan semakin menurun. Seperti yang diungkapkan

oleh Alex S. Nitisemito (2002: 161) bahwa bila semangat dan kegairahan kerja

turun, maka mereka akan malas untuk setiap hari datang kerja. Meningkatnya

absensi merupakan indikasi turunnya semangat dan kegairahan kerja.

Perhitungan tingkat absensi diperoleh dengan menggunakan rumus:

KerjatuJumlah Wak

AbsensiTotal
AbsensiTingkat

Tingkat absensi merupakan perbandingan antara hasil kerja yang hilang (total

absensi) dengan keseluruhan hari yang tersedia untuk bekerja (total hari kerja).

Menurut James A.F. Stoner dan Charles Wankle (1993: 15) keberhasilan sebuah

organisasi dapat mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan msyarakat adalah

tergantung pada kinerja para manajer dalam melaksanakan tanggung jawabnya

dengan baik, organisasi tidak akan pernah mencapai tujuannya. Dengan demikian,

tercapainya tujuan perusahaan tidak lepas dari kinerja atau performansi dari

karyawannya.

Hubungan antar-manusia memiliki latar belakang yang berbeda harus ditunjang

dengan suatu lingkungan yang menyenangkan untuk bekerja dalam artian iklim

organisasai yang baik, penghargaan yang baik, serta penyelia yang simpatik dan

memotivasi untuk bekerja lebih semangat sehingga berpengaruh terhadap kinerja

karyawan.
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Hubungan antar perusahaan dan karyawan tidak ubahnya seperti hubungan antar

pihak penjual dan pembeli. Perusahaan sebagai pembeli jasa, menawarkan

pekerjaan kepada para karyawan yang sebagai pencari kerja. Sedangkan karyawan

(pencari kerja) bersedia menjual atau memberikan jasa atau tenaganya pada

perusahaan tersebut maka perusahaan akan memberikan penghargaan. Masalah

kompensasi merupakan fungsi yang kompleks atas dasar logis, rasional, dan dapat

dipertahankan. Hal ini menyangkut banyak faktor emosional dari sudut pandang

para karyawan. Bonus dan organisasi mungkin tidak cukup membuat semua

karyawan puas dan senang dalam bekerja. Penghargaan adalah segala sesuatu

yang diterima karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Pemberian

penghargaan yang memadai akan meredam sikap negatif para karyawan. mereka

akan dapat melakukan pekerjaan dengan baik, mentaati segala peraturan yang

berlaku, tidak pernah mungkir atau terlambat masuk kerja, dan sebagainya. Hal ini

disebabkan yang bersangkutan tidak usah memikirkan tambahan penghasilan dari

luar lagi, atau mencari sesuatu proyek yang menghasilkan di samping

pekerjaannya. Manajemen dapat menggunakan penghargaan (atau hukuman)

untuk meningkatkan kinerja karyawan yang ada. Gaji, kenaikan, dan kepemilikan

saham merupakan aspek penting dari sistem penghargaan, namun bukan itu saja.

Kinerja dari pekerjaan sendiri dapat memberikan penghargan untuk karyawan,

terutama jika kinerja pekerjaan menimbulkan perasaan tanggung jawab pribadi,

otonomi, dan perasaan berarti.

Perusahaan yang tenaga kerjanya kurang mempunyai semangat kerja, aktivitas-

aktivitasnya akan terhambat. Mereka banyak yang absen, pekerjaan banyak yang

salah, barang banyak yang rusak karena kurang terurus dan masih banyak
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kerugian lain yang disebabkan dengan kurangnya semangat kerja. Keadaan ini

apabila tidak cepat diatasi tentunya akan mengancam kelangsungan hidup

perusahaan. Karyawan akan bekerja dengan semangat kerja yang tinggi apabila

ada sesuatu yang menimbulkan semangat kerja atau stimulan kerja. Menyadari

faktor tenaga kerja merupakan faktor dominan dalam aktivitas perusahaan, maka

karyawan harus benar-benar menjalankan tugasnya dengan semangat dan

kegairahan kerja yang tinggi.

Semangat kerja semata-mata adalah soal perasaan, bagaimana seseorang

karyawan merasa tenang pekerjaannya dan tentang perusahaan tempat ia bekerja.

Hal tersebut dapat tercipta jika ada perhatian yang baik terhadap suasana dalam

lingkungan kerja. Perusahaan harus senantiasa memantau kondisi karyawan

sehingga dalam melaksanakan pekerjaannya selalu memiliki semangat dan

kegairahan kerja yang tinggi dengan harapan terciptanya produktivitas kerja

karyawan yang memenuhi target perusahaan.

Dari keberhasilan pencapaian tujuan organisasi tidak lepas dari satuan kerja untuk

diperlukan komunikasi antar karyawan guna memperoleh informasi dan

penyampaian gagasan serta pikiran dari karyawan. Iklim organisasi yang buruk

dan penghargaan yang tidak sesuai berdampak pada semangat kerja karyawan.

Dalam kaitanya dengan kinerja karyawan ditunjukan dengan tidak tercapainya

target penjualan. Penjualan yang dihasilkan oleh perusahaan adalah berupa

kendaraan bermotor beroda dua yang merupakan barang yang siap untuk

dipasarkan ke konsumen.
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Tabel 4. Target dan Realisasi Penjualan Motor yang Dihasilkan oleh CV Flagyus
Utama Motor Pada Semester 2 yaitu Juli- Desember 2010.

No. Bulan
Target
Output

(dalam unit)

Realisasi output
(dalam unit)

Tingkat Pencapaian
(%)

1 Juli 170 174 102,4%

2 Agustus 200 265 132,5%

3 September 220 165 75%

4 Oktober 150 134 89,3%

5 November 165 109 66,1%

6 Desember 175 148 84,6%
Sumber : CV Flagyus Utama Motor Lampung Timur 2010.

Tabel diatas dijelaskan bahwa realisasi yang ditetapkan ada yang kurang dari

target dan ada juga yang lebih dari target. Realisasi ini diperoleh dari laporan

penjualan motor.

Menciptakan sebuah iklim organisasi, penghargaan, dan semangat kerja yang

mampu membawa para anggota untuk meningkatkan kinerja bukanlah suatu hal

yang mudah. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya manusia memiliki

karakteristik tingkah laku yang berbeda sesuai dengan tingkat kebutuhannya.

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Simanjutak dalam David Karmel Siagian

(2010: 2) bahwa pada sejumlah perusahaan, untuk mencapai keunggulan yang

berkesinambungan, tidak cenderung pada teknologi hak paten ataupun posisi

strategis tetapi lebih menekankan pada bagaimana perusahaan mengelola tenaga

kerja atau sumber daya manusia.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan

judul
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Kinerja Karyawan Pada CV Flagyus Utama Motor di Lampung Timur Tahun

2010/2011.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat diidentifikasikan sejumlah permasalahan

sebagai berikut.

1. Persaingan bisnis yang semakin ketat.

2. Perubahan dalam organisasi akan menimbulkan iklim organisasi yang

baru.

3. Kurang maksimalnya pemanfaatan sumber daya manusia yang tersedia.

4. Kinerja sumber daya manusia yang ada dalam dunia usaha masih rendah.

5. Pencapaian target CV Flagyus Utama Motor Lampung Timur yang tidak

sesuai setiap bulannya pada tahun 2010.

6. Kurangnya penghargaan yang didapatkan oleh karyawan CV Flagyus

Utama Motor Lampung Timur pada tahun 2010.

7. Semangat kerja karyawan CV Flagyus Utama Motor Lampung Timur

yang semakin menurun.

C. Pembatasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu, tenaga, dan dana, serta agar penelitian menjadi

lebih fokus sehingga didapat hasil yang optimal, penelitian ini dibatasi pada iklim

organisasi (X1), penghargaan (X2), semangat kerja (X3), dan kinerja karyawan di

CV Flagyus Utama Motor Lampung Timur (Y) (kajian menurut persepsi

karyawan).

D. Rumusan Masalah
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Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, dapat dirumuskan permasalahan

sebagai berikut.

1. Apakah ada pengaruh iklim organisasi terhadap semangat kerja karyawan

pada CV Flagyus Utama Motor Lampung Timur tahun 2010?

2. Apakah ada pengaruh penghargaan terhadap semangat kerja karyawan

pada CV Flagyus Utama Motor Lampung Timur tahun 2010?

3. Apakah ada pengaruh semangat kerja terhadap kinerja karyawan pada CV

Flagyus Utama Motor Lampung Timur tahun 2010?

4. Apakah ada pengaruh iklim organisasi terhadap  kinerja karyawan pada

CV Flagyus Utama Motor Lampung Timur tahun 2010?

5. Apakah ada pengaruh penghargaan terhadap kinerja karyawan pada CV

Flagyus Utama Motor Lampung Timur tahun 2010?

6. Apakah ada pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja melalui semangat

kerja karyawan pada CV Flagyus Utama Motor Lampung Timur tahun

2010?

7. Apakah ada pengaruh penghargaan terhadap kinerja  melalui semangat

kerja karyawan pada CV Flagyus Utama Motor Lampung Timur tahun

2010?

8. Apakah ada pengaruh iklim organisasi dan penghargaan secara bersama-

sama terhadap  semangat kerja karyawan pada CV Flagyus Utama Motor

Lampung Timur tahun 2010?

9. Apakah ada pengaruh iklim organisasi dan penghargaan secara bersama-

sama terhadap kinerja  karyawan pada CV Flagyus Utama Motor

Lampung Timur tahun 2010?
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E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui.

1. Pengaruh iklim organisasi terhadap semangat kerja karyawan pada CV

Flagyus Utama Motor Lampung Timur tahun 2010.

2. Pengaruh penghargaan terhadap semangat kerja karyawan pada CV

Flagyus Utama Motor Lampung Timur tahun 2010.

3. Pengaruh semangat kerja terhadap kinerja karyawan pada CV Flagyus

Utama Motor Lampung Timur tahun 2010.

4. Pengaruh iklim organisasi terhadap  kinerja karyawan pada CV Flagyus

Utama Motor Lampung Timur tahun 2010.

5. Pengaruh penghargaan terhadap kinerja karyawan pada CV Flagyus

Utama Motor Lampung Timur tahun 2010.

6. Pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja melalui semangat kerja

karyawan pada CV Flagyus Utama Motor Lampung Timur tahun 2010.

7. Pengaruh penghargaan terhadap kinerja  melalui semangat kerja karyawan

pada CV Flagyus Utama Motor Lampung Timur tahun 2010.

8. Pengaruh iklim organisasi dan penghargaan secara bersama-sama

terhadap  semangat kerja karyawan pada CV Flagyus Utama Motor

Lampung Timur tahun 2010.

9. Pengaruh iklim organisasi dan penghargaan secara bersama-sama

terhadap kinerja  karyawan pada CV Flagyus Utama Motor Lampung

Timur tahun 2010.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut.
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1. Secara teoritis, penelitian dapat berguna untuk memberikan kontribusi

terhadap pengembangan khasanah ilmu pengetahuan, khususnya

memperkuat teori-teori tentang telaah iklim organisasi, penghargaan, dan

semangat kerja terhadap kinerja.

2. Secara praktis, kegunaan penelitian yaitu:

a. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana dalam Program

Studi Ekonomi, Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas

Lampung.

b. Menambah referensi bagi peneliti lain, yang ingin meneliti tentang

kemungkinan faktor-faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap

kinerja organisasi.

c. Menjadi masukan bagi para karyawan untuk dapat bersifat profesional

dan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas yang

sudah menjadi kewajibannya.

d. Memberikan sumbangan pemikiran kepada CV. Flagyus Utama Motor

untuk mengambil langkah yang tepat dalam usaha meningkatkan

kinerja karyawan pada masa yang akan datang.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian adalah sebagai berikut.

1. Ruang lingkup objek

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah iklim organisasi, penghargaan,

dan semangat kerja terhadap kinerja.

2.  Ruang lingkup subjek
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Ruang lingkup subjek adalah seluruh karyawan di CV Flagyus Utama

Motor.

3.  Ruang lingkup tempat

Ruang lingkup tempat penelitian ini adalah CV Flagyus Utama Motor

Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.

4. Ruang lingkup waktu

Ruang lingkup waktu penelitian ini dilaksanakan pada tahun  2011.

5.  Disiplin Ilmu

Disiplin ilmu yang berhubungan dengan penelitian ini adalah aspek-aspek

manajemen sumber daya manusia, perilaku organisasi, dan manajemen

personalia yang mengangkat masalah kinerja.


