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Abstraksi 

FellOl1lena krisis yang melallda Indonesia yang dipicu dengan krisis 
nih1i tukar. selain berdampak pada makro ekonorni Indonesia juga 
herpcngaruh secara mikro terhadap pel11sahmm-pemsalman yang beroperasi 
d1 Indonesia, khusllsnya perusahaan-perusahanyang tcrlibat dalam aktifitas 
)mllis intemasional. Penclitiall in; mcngnkur pengamh Icrsebul dengan 
menggllnakan model regresi linier berganda dengan pcrubahan harga saham 
sebagai variahcl terganlllng, pcndapalan pasar dan flnktllasi nila; lul-ar 
,,,bagai varia bel bebas. Koeti,ien regresi dari vatiabel fluktU3S1 nilai tuhr- ~ 
mengindikasi seberapa hesar harga saham alau nilai perusahaan lertentu 
dipe"garuhi oleh fluktnasi nilai tHkar, koefisien regresl variabel inl disebut 
juga e.xc/umge rate expos1Irt'. 

Berdasarkan lanuasan teori dan keterlibatan scmua sampel dalam 
aktifitas bisnis inlcrllftsional (mcngalami laha mg; kurs Ichlll dmi 5% dari 
laba hersih saham periode renclitian Mei 1997 samrai dengan Desember 
2(00) dihipotesakan perusahaan PMA rnaupun PMDN sama-sama 
tcrpengaruh fhlktuasi nilai tllkar seeara sib'11ifikan. Narnltn fenomena yang 
ditangkap dalam peneiilian melllll1illkkan bahwa flllktuasi nilai wkar 
berpengaruh secara signilikan terhadap perubahan harga saham perusahaan
p\m" , llalllUn J,.idak signitikml terhadap perusahaall PMA. Jika ditinjan 
kinerj3 perllsahaan ,ccara umuln, sdama krisis kinerja pemsaha'ari-' 
pcrusahaall PMA lcbih baik dari pada perusahaan-perusahaan PMDN, 
karena posisi terhadap nilai tukar yang dimiliki p<.,'fusahaan PMA relatif 
terdiversifikasi dengan balk daripada perusahaan P>"1DN. 
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ABSTRAKSI 

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi semangat. kerja karyaw~ 
adalah konflik organisasional. Dengan pekerja yang mempunyal semangat kerJa 

. . _.""l.••~ .1.__ memperoleh manfaat posltlf sepertl pekerJaan akan 
yang nnggt, pel ~""''' ••,.AU . ' • aka d t 
lebih cepat selesai, kerusakan akan dapat dlkurangl, kemangkiran . napa 
diperkecil. Adanya konflik dapat mengakibatkan hasll kel]a y~g telah dltetapkan 
oleh pimpinan perusabaan tidak tercapai dengan balk. Untuk ltu dalam penehtlan 
ini akan dibahas lebih dalam mengenai pengaruh faktor-faktor penyebab konfllk 
organisasional yaitu saling keterganiungan kerja, perbedaan tujuan,. perbedaan 
persepsi, dan permintaan spesialis yang meningkat .baik seeara parslal. m~upun 
simultan terhadap semangat kerja karyawan pada DivISl Pelayanan dan DIVISI Jasa 
pada PI. Pelabuhan Indonesia TIl Cabang Tanjung Perak Surabaya. 

Alat uji statistik yang digunakan adalah regresi linear berganda, persarnaan 
reh'1'esi yang diperoleh dati basil penelitian ini adalah : 
Y = 5,395 - 0,236 (Xl) - 0,150 (Xl) - 0,220 (~) - 0,213 (~) 

Faktor-fa1ctor penyebab konflik organisasional yang terdiri dari saling 
ketergantungan kerja, perbedaan tujuan, perbedaan persepsi, dan permintaan 
spesialisasi yang meningkat seeara simultan memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap semangat kerja karyawan Divisi Pelayanan dan Divisi Jasa pada PT. 
Pelabuhan Indonesia 111 Cabang Tanjung Perak Sumbaya adalah diterima 
kebenarannya. Hal ini didukung oleh nilai F hitung = 29,014 yang lebih besar F 
tabel = 2,67. Faktor penyebab konflik organisasional yang memberikan pengaruh 
tertinggi sampai terendall pada tingginya semanagat kerja adalah saling 
ketergantungan keIja (XI)= 0,236; perbedaan persepsi (XJ)= 0,220; permintaan 
spesialisasi yang meningkat (X4)= 0,213; dan perbedaan tujuan (Xl)= 0,150. 

Faktor penyebab konflik organisasional perbedaan persepsi (XJ) memiliki 
pengaruh yang dominan terhadap semangat kelja karyawan Divisi Jasa dan Divisi 
Pelayanan Kapal pada PT. Pelabuhan Indonesia 1II Cabang Tanjung Perak 
Surabaya tidak terbukti kebenarannya. Berdasarkan perhitungan keempat nilai 
unstandardized coefficient nampak: bahwa nHai t hitung saling ketergantungan 
kerja (XI) sebesar -4,120 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 dan koefisien 

'beta sebesar 0,236. Nilai ini paling tinggi apabila dibandingkan dengan nilai pada 
variable lain sehingga untuk hipotesis kedua, tidak terbukti kebenarannya. 

Koeflsien determinasi (R2) sebesar 0,759 berarti bahwa rendahnya fa1ctor
faktor penyebab konflik secara bersarna-sama mampu memberikan kontribusi 
pada tingginya semangat kerja' (variabel terikat) sebesar 79,5%, sedangkan 
sisanya sebesar 2Q,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan 
datam model penelitian. 
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