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MOTTO 

1. Belajar dari setiap proses, perjalanan menuju sukses 

2. Bermimpilah setinggi mungkin karena jika kamu jatuh maka 

kamu akan jatuh bersama bintang – bintang. ( ir. Soekarno ) 

3. Sesungguhnya sesudah kesusahan itu adalah kemudahan ( Q.S 

Alam Nasyrah : 6 ) 

4. Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk 

merancang."(William J. Siegel) 
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ABSTRAK 

 IMAH FATIYATUL FAUZIAH, 1521103756, Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten “ PENGARUH GAYA 

KEPEMIMPINAN, BUDAYA ORGANISASI, DAN ORGANIZATIONAL 

CITIZENSHIP BEHAVIOR TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PDAM 

KLATEN ” 

 Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir dalam mengikuti pendidikan 

Strata 1 ( S1 ) pada Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Widya Dharma 

Klaten maka mahasiswa diwajibkan melakukan penelitian ilmiah dalam format 

skripsi. Atas dasar ini peneliti mengambil topik Pengaruh Gaya Kepemimpinan, 

Budaya Organisasi,  dan Organizational Citizenship Behavior terhadap Kinerja 

Karyawan Di PDAM Klaten. 

 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh gaya 

kepemimpinan ( X1 ), budaya organisasi ( X2 ) dan organizational citizenship 

behavior ( X3 ) terhadap kinerja karyawan ( Y ). Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan data primer. Rumus yang digunakan dalam data 

adalah persamaan regresi Y = a + a1 X1 + a2 X2 + a3 X3 maka di dapat Y = 9,934 + 

0,143 X1 + 0,287 X2 + 0,149 X3  dan uji signifikan ialah Fhitung > Ftabel maka 

4,690 > 2,83 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesa diterima atau terbukti 

bahwa ada pengaruh positif secara komprehensif maupun parsial yang signifikan 

antara gaya kepemimpinan, budaya organisasi dan organizational citizenship 

behavior terhadap kinerja karyawan di PDAM Klaten. Dan variabel kinerja paling 

dominan berpengaruh. 

Kata kunci : Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Organizational 

Citizenship Behavior, Kinerja  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

  Sumber daya manusia merupakan nafas penting bagi organisasi. 

Keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya 

manusia yang ada didalamnya, karena untuk pencapaian setiap tujuan 

organisasi dipengaruhi oleh perilaku organisasi itu sendiri. Keberhasilan 

organisasi didukung oleh kinerja karyawan atau hasil kerja yang dicapai oleh 

karyawan dalam melakukan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. 

  Dalam pencapaian tujuan organisasi, gaya kepemimpinan seorang 

pemimpin sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan.Seseorang 

pemimpin didalam organisasi Formal harus memiliki prestasi yang baik agar 

dapat memperkuat kepemimpinanya. Potensi dapat berupa kewibawaan 

pribadi, pengetahuan maupun kecakapan terutama yang menyangkut bidang 

tugasnya. Peranan pemimpin berkaitan dengan pembuatan kebijakan-

kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak. Apabila karyawan dan 

pemimpin memiliki visi dan misi yang sama, maka sangat mudah untuk 

memicu motivasi agar bekerja lebih baik, sehingga dapat mencipta kaniklim 

organisasi yang kondusif (Suryo, 2011). 

  Untuk memiliki pegawai terampil yang memiliki kemampuan kerja, 

komitmen dan loyalitas yang tinggi terhadap instansi bukanlah suatu hal yang 

mudah karena banyak faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah 
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budaya organisasi (organization culture). Budaya organisasi mengarahkan 

perilaku pegawai untuk meningkatkan kemampuan kerja, komitmen dan 

loyalitas, serta perilaku extra role seperti: membantu rekan kerja, sukarela 

melakukan kegiatan extra, menghindari konflik dengan rekan kerja, 

melindungi properti organisasi, menghargai peraturan yang berlaku, toleransi 

pada situasi yang kurang ideal/menyenangkan, memberi saran yang 

membangun, serta tidak membuang-buang waktu ditempat kerja. 

  Budaya organisasi memiliki tujuan untuk mengubah sikap dan juga 

perilaku sumber daya manusian (SDM) yang ada agar dapat meningkatkan 

produktivitas kerja untuk menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan 

datang. Manfaat dari penerapan budaya organisasi yang baik adalah dapat 

meningkatkan jiwa gotong royong, meningkatkan kebersamaan, saling 

terbuka satu sama lain, meningkatkan jiwa kekeluargaan, meningkatkan rasa 

kekeluargaan, membangun komunikasi yang lebih baik, meningkatkan 

produktivitas kerja, tanggap dengan perkembangan dunia luar, dan lain 

sebagainya, yang sebagian besar merupakan bagian dari Organizational 

Citizenship Behavior (OCB). 

  Setiap organisasi memiliki budaya organisasi yang berfungsi untuk 

membentuk aturan dan pedoman dalam berfikir dan bertindak dalam 

pencapaian tujuan yang di tetapkan. Hal ini berarti budaya organisasi yang 

tumbuh dan terpelihara dengan baik akan mampu memacu organisasi ke arah 

perkembangan yang lebih baik. Tekanan utama dalam perubahan dan 

pengembangan budaya organisasi adalah mencoba untuk mengubah nilai-
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nilai, sikap dan perilaku dari anggota organisasi secara keseluruhan 

(Prihayanto danRatnawati, 2011). 

  Jones (2004) berpendapat bahwa kemampuan dan keterampilan yang 

dimiliki oleh sumber daya manusia memberikan keuntungan yang kompetitif 

sehingga  organisasi harus memonitor, memelihara, dan menjaga sumber 

daya manusia yang ada. Aspek- aspek yang perlu diperhatikan dalam 

menentukan dan mendapatkan pekerja yang berkualitas antara lain 

pengetahuan, kemampuan, dan sikap. Pengetahuan mengarah pada 

kemampuan pekerja untuk menyelesaikan permasalahan dan adaptasi dalam 

lingkungan pekerjaan. Kemampuan merepresentasikan performansi karyawan 

dalam melakukan pekerjaan. 

  Selain aspek kognitif, dibutuhkan keterampilan sosial yang menuntut 

karyawan untuk dapat bekerja dalam tim dan bertanggung jawab dengan yang 

lain. Sementara itu, sikap yang dimiliki oleh seorang karyawan tercermin 

dalam kepribadiannya. Kepribadian merupakan petunjuk dari ketidaksadaran 

individu dan prediksi dari sikap yang diharapkan (Hodson, 2001). 

  Beberapa usaha untuk menjaga dan meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia berdasarkan aspek - aspek di atas adalah menginvestasikan 

kemampuan karyawan dengan pelatihan dan pengembangan; 

mensosialisasikan budaya organisasi; memonitor  norma organisasi; sistem 

promosi dan kompensasi; serta meningkatkan organizational learning 

(Jones,2004). 
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   Salah satu hal yang jarang diperhatikan oleh organisasi adalah hubungan 

ketenagakerjaan. Hubungan ketenagakerjaan dapat memperbaiki kualitas 

hubungan antar pekerja dengan pengembangan konstruk psikologi yang 

positif (Amstrong,2003). Salah satu perilaku yang dapat meningkatkan 

hubungan ketenagakerjaan adalah organizational citizenship behaviour. 

 Karyawan-karyawan dalam sebuah organisasi atau perusahaan pada 

umumnya dikelompokkan ke dalam divisi-divisi tertentu sesuai dengan 

kemampuan dan tanggung jawab yang dimiliki. Hal ini menjadikan setiap 

divisi memiliki beban kerja tersendiri. Proses pengerjaan tugas antara satu 

divisi dengan divisi lain membutuhkan jangka waktu yang berbeda-beda. 

Begitu pula dengan perbedaan pertanggung jawaban yang dimiliki oleh 

masing-masing divisi. 

  Demi mewujudkan visi dan misi organisasi, masing-masing divisi harus 

saling bekerja sama dan memiliki pola komunikasi yang baik. Tidak 

dibenarkan bahwa masing - masing divisi boleh mendominasi 

kepentingannya sendiri. Karyawan yang kooperatif dapat dengan mudah 

ditemukan pada beberapa perusahaan. Mereka memberikan usaha yang lebih 

dari pada apa yang diharapkan dari perusahaan dengan membantu rekan kerja 

yang lain. Karyawan – karyawan tersebut  tidak hanya kooperatif secara 

umum, akan tetapi memberikan kontribusi lebih bagi perusahaan. Organ 

(dalam Dipboye, Smith, & Howell, 1994) berpendapat bahwa perilaku yang 

demikian dapat disebut dengan organizational citizenship. Organizational 

Citizenship Behaviour (OCB) adalah perilaku individu yang bebas untuk 
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memilih dalam memberikan bantuan yang tidak diakui dengan imbalan secara 

formal dan berguna untuk mempromosikan keefisienan dan keefektifitasan 

fungsi dari sebuah organisasi (Organ, Podsakoff,& MacKenzie,2006). 

Jahangir, Akbar, & Haq (2004) juga berpendapat bahwa OCB merupakan 

seperangkat perilaku yang diinginkan untuk memberikan kontribusi kepada 

organisasi supaya berjalan dengan efektif. 

  Greenbarg dan Barrow (dalam Mathumbu & Dodd, 2013) mendefinisikan 

OCB sebagai perilaku informal  karyawan yang dilandasi keinginan untuk 

memberikan sesuatu yang lebih dari yang diharapkan demi terwujudnya 

kesejahteraan organisasi. Organisasi yang sukses adalah organisasi dengan 

karyawannya yang memiliki tanggung jawab yang lebih dan secara suka rela 

memberikan waktu dan energi untuk menyukseskan sebuah pekerjaan 

bersama-sama. Organisasi tidak dapat bertahan apabila para pekerja dalam 

organisasi tersebut  tidak memiliki aspek keperilakuan yang positif. Oleh 

karena itu, OCB hadir sebagai konsep multidimensional meliputi keseluruhan 

perilaku positif dalam organisasi dari para pekerja organisasi tersebut. 

Perilaku positif yang dimaksudmeliputi traditional in role behaviour, politic 

behaviour, dan extra role behaviour yang terdiri atas partisipasi aktif dan 

tanggung jawab pekerja (Jahangir, Akbar, & Haq,2004). 

  Dalam kehidupan organisasi diperlukan kerja sama antar karyawan untuk 

mewujudkan kinerja tim yang efektif. Salah satu cara yang dapat dilakukan 

adalah  menginternalisasikan OCB pada diri individu. Hal ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Miao & Kim (2009) yang menunjukkan 
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bahwa OCB dapat mempengaruhi efektivitasan tim. Brief, Motowildo, 

George, Organ, & Ryan (dalam Miao & Kim, 2009) mengungkapkan bahwa 

organisasi akan lebih mengandalkan individu yang lebih berkontribusi untuk 

melakukan pekerjaan melebihi pekerjaan pokok yang ditugaskan.   

  Secara teoritis, OCB merupakan hal yang penting karena kontribusinya 

dalam meningkatkan keefektifitasan tim. Perilaku ini penting dalam sebuah 

organisasi untuk memperluas pencapaian dengan hasil diperolehnya 

komunikasi efektif yang diikuti dengan praktik kerja yang baik. Sehingga, 

pelaksanaan kerja menjadi lebih terkoordinasi. Podsakoff, Ahearne & 

MacKenzie (1997) berpendapat bahwa kehadiran OCB didalam organisasi 

dapat meningkatkan keefektifitasan kerja melalui mekanisme seperti 

meningkatnya hubungan kerja manager dengan pekerjanya, meningkatnya 

fleksibilitas organisasi, dan penggunaan sumber daya manusia yang efektif.  

  Perilaku tersebut penting dalam sebuah organisasi untuk memperluas 

pencapaian dengan hasil diperolehnya komunikasi efektif yang diikuti dengan 

praktik kerja yang baik. Sehingga, pelaksanaan kerja menjadi lebih 

terkoordinasi. Misalnya seperti meningkatnya hubungan kerja manajer 

dengan karyawannya, meningkatnya fleksibilitas organisasi, dan penggunaan 

sumber daya manusia yang efektif (Podsakoff, Ahearne &MacKenzie, 1997).  

 OCB memiliki peranan vital dalam meningkatkan kinerja individu pada 

sektor publik. Podsakoff (dalam Darto,2014) menyatakan bahwa pengaruh 

OCB terhadap kinerja dapat dilihat dari manfaat-manfaat OCB yaitu 

meningkatkan produktivitas rekan kerja, meningkatkan produktivitas 
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pimpinan, menghemat sumber daya yang dimiliki organisasi, memelihara 

fungsi kelompok, sarana efektif untuk mengkoordinasi kegiatan-kegiatan 

kelompok kerja, dan lain-lain. Berdasarkan uraian diatas, OCB penting 

dimiliki oleh setiap karyawan dalam sebuah organisasi. 

  Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk meneliti terhadap 

masalah diatas dengan judul “PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, 

BUDAYA ORGANISASI, DAN ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP 

BEHAVIOR ( OCB ) TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PDAM 

KLATEN” 

B. ALASAN PEMILIHAN JUDUL 

 Alasan pemilihan judul dalam penelitian ini adalah : 

1. Alasan Objektif 

Didalam setiap gaya kepemimpinan akan membawa warna yang berbeda – 

beda di setiap organisasi dan itu membuat setiap orgsnisasi memiliki 

budaya organisasi yang berbeda – beda. Dalam budaya organisasi tersebut 

akan manfaat dari budaya organisasi yang baik adalah dapat meningkatkan 

jiwa gotong royong, meningkatkan kebersamaan, meningkatkan jiwa 

kekeluargaan, meningkatkan rasa kekeluargaan, membangun komunikasi 

yang lebih baik, meningkatkan produktivitas kerja, tanggap dengan 

perkembangan dunia luar, dan lain sebagainya, yang sebagian besar 

merupakan bagian dari Organizational Citizenship Behavior (OCB). 

2. Alasan Subjektif  
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Peneliti tertarik meneliti masalah gaya kepemimpinan, budaya organisasi 

dan organizational citizenship behavior ( OCB ) karena dekat dengan 

rumah. 

C. PENEGASAN JUDUL 

 Berdasarkan judul yang penulis sampaikan dalam penulisan ini, maka perlu 

penulis tegaskan istilah – istilah yang ada dalam penelitian : 

1. Gaya Kepemimpinan  

Gaya kepemimpinan merupakan cara seorang pemimpin mempengaruhi, 

mengarahkan, memotivasi, dan mengendalikan bawahan dengan cara 

tertentu sehingga bawahan dapat menyelesaikan tugas secara efektif dan 

efisien ( Purwanto,2006 ) 

2. Budaya Organisasi 

Budaya organisasi adalah suatu falsafah yang didasari oleh pandangan 

hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan kekuatan 

pendorong, membudaya dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat 

atau organisasi, kemudian tercermin dari sikap menjadi perilaku, 

kepercayaan, cita-cita, pendapat, dan tindakan yang terwujud sebagai 

organisasi(Triguno,2005). 

3. Organizational Citizenship Behavior ( OCB ) 

Organizational citizenship behavior (OCB) merupakan kontribusi seorang 

individu yang melebihi tuntutan peran di tempat kerja dan 

diberipenghargaan berdasarkan hasil kinerja individu. Organizational 

citizenship behavior (OCB) ini melibatkan beberapa perilaku meliputi 
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perilaku menolong orang lain, menjadi suka relawan untuk tugas-tugas 

ekstra, patuh terhadap aturan-aturan dan prosedur-prosedur di tempat kerja 

( Organ, 1997). 

4. Kinerja 

Kinerja adalah hasil seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu 

didalam melaksanakan tugas, seperti standar hasil kerja, terget, atau 

sasaran atau kriteria ynag telah ditentukan dahulu dan telah disepakati 

bersama ( Rivai & Basri, 2004 ).  

D. PEMBATASAN MASALAH 

 Dalam hal ini akan penulis akan membatasi masalah ynag diteliti meliputi 

pengaruh dari gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dam organizational 

citizenship behavior ( OCB ) terhadap kinerja karyawan PDAM Klaten 

E. PERUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah : 

1. Adakah pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di 

PDAM Klaten ? 

2. Adakah pengaruh budaya organisasi terhadap Kinerja Karyawan ? 

3. Adakah pengaruh organizational citizenship behavior ( OCB ) terhadap 

Kinerja Karyawan ? 

4. Adakah pengaruh gaya kepemimpinan, budaya organisasi, organizational 

citizenship behavior ( OCB ) terhadap kinerja karyawan di PDAM Klaten? 

F. TUJUAN PENELITIAN 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 
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1. Untuk menguji pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 

di PDAM Klaten. 

2. Untuk menguji pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan di 

PDAM Klaten. 

3. Untuk menguji pengaruh Oraganizational citizenship behavior (OCB) 

terhadap kinerja karyawan di PDAM Klaten.  

4. Untuk menguji pengaruh gaya kepemimpinan, budaya organisasi, 

oranisational citizenship behavior ( OCB ) terhadap kinerja karyawan di 

PDAM Klaten. 

G. MANFAAT PENELITIAN 

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang 

ada tidaknya pengaruh antara gaya kepemimpinan, budaya organisai, 

organizational citizenship behavior ( OCB ) terhadap kinerja karyawan. 

2. Secara Praktis  

a) Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pimpinan PDAM di 

klaten guna peningkatan dan perbaiakn kinerja para karyawan dengan 

cara memanupulasi variabel – variabel yang berpengaruh pada kinerja 

karyawan. 

b) Hasil penelitian ini juga merupakan kontribusi praktis untuk 

memotivasi karyawan atau bawaahan dalam meningkatkan kinerjanya. 

Dengan demikian ada kontribusi yang cukup memadai dalam 

meningkatkan motivasi kerja yang pada gilirannya dapat 

meningkatkan kinerja karyawan. 
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H. SISTEM PENULISAN 

 BAB I :PENDAHULUAN 

 Pendahuluan berisi latar belakang masalah, alasan pemilihan    

judul, penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan. 

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA 

 Tinjauan pustaka berisi manajemen gaya kepemimpinan dan 

tentang produktifitas pegawai. 

BAB III :METODE PENELITIAN 

 Metode penelitian berisi tentang metode – metode yang dilakukn 

dalam penelitian secara gambaran umum perusahaan 

BAB IV :HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil dan pembahsan berisi tentang analisis data dan pembahasan 

yang berisi tentang penyajian data dan analisis data penelitian. 

BAB V :SIMPULAN DAN SARAN 

 Simpulan dan saran berisi kesimpulan dari keseluruhan bab 

skripsi yang ada beserta sasaran – sasarannya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pengaruh gaya 

kepemimpinan, budaya organisasi, organizational citizenship behavior 

terhadap kinerja karyawan di PDAM Klaten dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

a. Berdasarkan analisis kualitatif disimpulkan sebagai besar responden 

penelitian ini berusia antara 20 tahun s/d 30 tahun sebanyak 14 orang 

atau 31% , jenis kelamin yang dominan dalam pengisian kuesioner 

adalah perempuan sebanyak 24 orang atau 53 % , dan pendidikan 

terakhir didominasi oleh lulusan S1 sebanyak 31 orang atau 53 %. 

b. Berdasarkan analisis regresi linier berganda dihasilkan persamaan 

regresi linier berganda yaitu  Y = 9,934 + 0,143 X1 + 0,287 X2 + 0,149 

X3, menunjukan bahwa konstanta dalam pengujian ini sebesar 9,934 

berarti tanpa ada  X1 ( gaya kepemimpinan ), X2 ( budaya organisasi ), 

X3 ( organizational citizenship behavior ) akan terjadi peningkatan 

kinerja karyawan sebesar 9,934 satuan kinerja. 

c. Variabel yang terdiri dari gaya kepemimpinan , budaya organisasi, dan  

organizational citizenship behavior berpengaruh secara signifikan. Pada 

variabel gaya kepemimpinan sebesar 0,143 satuan, budaya organisasi 

sebesar 0,287 satuan dan organizational citizenship behavior sebesar 

0,149 satuan dengan asumsi variabel bebasnya sama dengan nol, 
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sehingga jika dinaikan satu satuan maka kinerja karyawan akan 

meningkat sebesar 0,143 satuan untuk gaya kepemimpinan, 0,287 atuan 

untuk budaya organisasi, dan 0,143 satuan untuk organizational 

citizenship behavior. Sehingga semakin besar gaya kepemimpinan, 

semakin besar budaya organisasi yang baik di PDAM  seta semakin 

besar organizational citizenship behavior makan akan membuat tingkat 

kinrja karyawan akan meningkat. 

d. Dari hasil pengujian uji Fdiketahui bahwa terdapat pengaruh gaya 

kepemimpinan, budaya organisasi, dan organizational citizenship 

behavior terhadap kinerja karyawan di PDAM Klaten secara 

komprehensif, karena F hitung = 4,690 > F tabel = 2,83. 

e. Dari hasil pengujian uji t diketahui bahwa terdapat pengaruh signifikan 

antara gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dan organizational 

citizenship behavior terhadap kinerja karyawan di PDAM Klaten, 

karena t hitung  gaya kepemimpinan = 1,494  ( lebih besar t tabel = 1, 

682 ), budaya organisasi = 2,081 ( lebih kecil t tabel = 1, 682  ) dan 

organizational citizenship behavior = 0,169 ( lebih besar t tabel = 1, 

682). 

f. Berdasrkan penelitian ini membuktikan bahwa budaya organisasi lebih 

dominan berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PDAM Klaten, ini  

ditunjukan dari tingkat signifikan pada uji t bahawa budaya organisasi 

lebih besar dari pada gaya kepemimpinan dan organizational 

citizenship behavior. 
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B. SARAN 

Berdasarkan uraian dan kesimpuan di atas, maka penulis memberi 

masukan sebagai pertimbangan didalam mengambil kebijakan di masa 

yang akan datang sebagai pertimbangan di kantor PDAM Klaten untuk 

mempertimbangkan hal yang dapat meningkatkan kinerja karyawan 

berdasarkan penelitian yang dilakukan yaitu : 

a. Variabel gaya kepemimpinan secara signifikan meningkatkan kinerja 

karyawan. Terbukti akan tetapi diharapkan pemimpin untuk 

meningkatkan kepemimpinan, misalnya memperhatikan masukan 

maupun kritik dari karyawan demi kemajuan. Sehingga dengan adanya 

perhatian yang baik, maka ketekunan dan semangat kerja akan 

meningkat. 

b. Budaya organisasi yang diterima karyawan sudah sesuai dan secara 

signifikan dapat meningkatkan kinerja karyawan, akan tetapi perlu 

diperhatikan lagi mengenai Perbaikan budaya bekerja dalam organisasi 

yang akan lebih baik maka  pelibatan karyawan, konsistensi,  dan visi 

serta misi organisasi perlu di laksanakan dan ditanamkan lagi baik pada 

karyawan baru maupun karyawan yang sudah senior. 

c.  Variabel organizational citizenship behavior secara signifikan 

meningkatkan kinerja karyawan. Akan tetapi perlu ditingkatkan Sifat 

sportivitas dari setiap karyawan (seperti saling membantu sesama rekan 

kerja dan tidak mengeluh dalam melaksanakan pekerjaannya) harus 

lebih ditingkatkan sehingga partisipasi setiap karyawan akan tergambar 



65 
 

 

lebih nyata demi lebih meningkatkan kinerja karyawan di PDAM 

Klaten. 

d. Dari hasil analisis tersebut budaya organisasi mempunyai nilai 

pengaruh lebih dominan dibandingkan gaya kepemimpinan dan 

organizational citizenship behavior sehingga apa bila pemimpin 

meningkatkan kinerja karyawan maka perusahaan harus memperhatikan 

ketiga faktor yang mempengaruhi tidak hanya budaya organisasi saja 

namun juga gaya kepemimpinan dan organizational citizenship 

behavior guna meningkatkan kinerja karyawan. 

e. Diharapkan bagi peneliti berikutnya agar kiranya menambah variabel 

selain kepemimpinan, budaya organisasi dan organizational citizenship 

behavior agar lebih memahami variabel – variabel yang mempengaruhi 

kinerja karyawan, antara lain kemampuan kerja, komunikasi, 

kotmitmen, semangat kerja, karakteristik pekerjaan dan lain - lain 
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