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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan

mengenai pengaruh iklim organisasi, penghargaan dan semangat kerja terhadap

kinerja karyawan pada CV Flagyus Utama Motor Lampung Timur tahun

2010/2011, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Ada pengaruh iklim organisasi terhadap semangat kerja karyawan pada CV

Flagyus Utama Motor di Lampung Timur tahun 2010/2011. Dengan kata lain,

jika iklim organisasi yang diterapkan oleh perusahaan cocok atau baik maka

semangat kerja karyawan juga akan baik, begitu juga sebaliknya.

2. Ada pengaruh penghargaan terhadap semangat kerja karyawan pada CV

Flagyus Utama Motor di Lampung Timur tahun 2010/2011. Penghargaan

diberikan kepada karyawan sebagai perangsang agar timbul semangat kerja

dari para karyawan. Dengan kata lain, jika seorang karyawan menerima

penghargaan yang baik maka semangat kerja karyawan tersebut juga baik,

begitu pula sebaliknya.

3. Ada pengaruh semangat kerja karyawan terhadap kinerja karyawan pada CV

Flagyus Utama Motor Lampung Timur tahun 2010/2011. Karena kinerja

perusahaan sangat bergantung pada kinerja karyawan sebagai pelaku

kegiatan, maka kinerja karyawan dipengaruhi oleh semangat kerja. Dengan

kata lain apabila semakin semangat seorang karyawan bekerja pada
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perusahaan tersebut maka semakin baik pula kinerja karyawan tersebut,

begitu pula sebaliknya.

4. Ada pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja karyawan pada CV Flagyus

Utama Motor di Lampung Timur tahun 2010/2011. Iklim organisasi

membentuk harapan karaywan tentang konsekuensi yang timbul dari berbagai

tindakan sehingga menimbulkan pengaruh yang besar terhadap kinerja

karyawan. Dengan kata lain apabila semakin baik iklim organisasi yang

dilakukan oleh anggota perusahaan maka semakin baik pula kinerja karyawan

tersebut, begitu pula sebaliknya.

5. Ada pengaruh penghargaan terhadap kinerja karyawan pada CV Flagyus

Utama Motor Lampung Timur tahun 2010/2011. Penghargaan dapat

menghasilkan peningkatan usaha untuk mencapai tingkat kinerja yang lebih

tinggi. Dengan kata lain apabila semakin baik penghargaan yang diterima

karyawan maka semakin baik pula kinerja karyawan tersebut, begitu pula

sebaliknya.

6. Ada pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja karyawan melalui semangat

kerja pada CV Flagyus Utama Motor Lampung Timur tahun 2010/2011.

Dengan kata lain apabila semakin baik iklim organisasi maka semakin baik

pula semangat kerja karyawan tersebut, dan semangat kerja yang dimiliki

karyawan pada akhirnya akan meningkatkan kinerja karyawan.

7. Ada pengaruh penghargaan terhadap kinerja karyawan melalui semangat

kerja pada CV Flagyus Utama Motor Lampung Timur tahun 2010/2011.

Dengan kata lain apabila semakin baik penghargaan maka semakin baik pula

semangat kerja karyawan tersebut, dan semangat kerja yang dimiliki

karyawan pada akhirnya akan meningkatkan kinerja karyawan.



187

8. Ada pengaruh iklim organisasi dan penghargaan secara bersama-sama

terhadap semangat kerja karyawan pada CV Flagyus Utama Motor Lampung

Timur tahun 2010/2011. Dengan kata lain apabila semakin baik pelaksanaan

iklim organisasi maka semakin baik pula semangat kerja karyawan tersebut,

dan penghargaan yang dimiliki karyawan pada akhirnya akan meningkatkan

semangat kerja karyawan.

9. Ada pengaruh iklim organisasi dan penghargaan secara bersama-sama

terhadap kinerja karyawan pada CV Flagyus Utama Motor Lampung Timur

tahun 2010/2011. Dengan kata lain apabila semakin baik pelaksanaan iklim

organisasi maka semakin baik pula kinerja karyawan tersebut, dan

penghargaan yang dimiliki karyawan pada akhirnya akan meningkatkan

kinerja karyawan.

B.  Saran
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Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh iklim organisasi, penghargaan,

dan semangat kerja terhadap kinerja karyawan pada CV Flagyus Utama Motor

Lampung Timur tahun 2010/2011, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai

berikut.

1. Untuk meningkatkan semangat kerja karyawan dalam melakukan pekerjaannya

pimpinan hendaknya menciptakan iklim organisasi yang baik bersama-sama

dengan para karyawan dengan menciptakan suasana yang nyaman agar

karyawan dapat bekerja dengan hati yang senang dalam rangka terwujudnya

tujuan perusahaan.

2. Dalam mempertimbangkan penghargaan mana yang akan digunakan, manajer

sebaiknya harus peka dalam mepertimbangkan perbedaan individual agar

proses pendistribusian penghargaan berjalan secara efektif dan sesuai yang

diinginkan.

3. Apabila perusahaan ingin meningkatkan kinerja karyawan dapat terlebih dahulu

meningkatkan semangat kerja karyawan perusahaan.

4. Baik pimpinan maupun anggota perusahaan sebaiknya menjaga iklim

organisasi yang kondusif dan dilakukan dengan baik sehingga dapat

meningkatkan kinerja karyawan.

5. Perusahaan dapat meningkatkan kinerja karyawan dengan memberikan

penghargaan yang sesuai dengan kinerja yang dihasilkan oleh para karyawan.

6. Untuk meningkatkan kinerja karyawan dapat secara langsung menjaga iklim

organisasi yang kondusif, tetapi juga dapat melalui peningkatan semangat kerja

karyawan.

7. Untuk meningkatkan kinerja karyawan dapat secara langsung memberikan

penghargaan terhadap karyawan dengan memperhatikan kebutuhan yang
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diperlukan oleh karyawan. Selain itu juga, perusahaan dapat meningkatkan

semangat kerja karyawan.

8. Untuk meningkatkan semangat kerja karyawan perlu memperhatikan iklim

organisasi dan penghargaan secara bersama-sama.

9. Untuk meningkatkan kinerja karyawan perusahaan perlu memperhatikan iklim

organisasi dan penghargaan secara bersama-sama.


