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MOTTO 

 

 

“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 

kembali setiap kali kita jatuh”  

(Confusius) 

 

Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 

bersama kesulitan itu ada kemudahan.”(QS Al Insyirah 5 – 6) 
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ABSTRAK 

 

Nama: DERMAWAN WAHYU GUMELAR , NIM: 1621100107, Skripsi dengan judul: 

“ANALISIS PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, DISIPLIN KERJA DAN 

SEMANGAT KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI (Studi Kasus Pada Dinas 

Arsip dan Perpustakaan KabupatenKlaten)”, Fakultas Ekonomi Program Studi 

Manajemen, Universitas Widya Dharma Klaten 2020. 

 
Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dan menganalisis budaya organisasi  

terhadap kinerja  pegawai  di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten, 2) untuk 
mengetahui dan menganalisis disiplin kerja terhadap kinerja  pegawai  di Dinas Arsip dan 
Perpustakaan Kabupaten Klaten, 3) untuk  mengetahui dan menganalisis semangat kerja 
terhadap kinerja  pegawai  di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten, 4) untuk 
mengetahui dan menganalisis budaya organisasi, disiplin kerja dan semangat kerja terhadap 
kinerja  pegawai  di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten. 

Teknik pengumpulan data dengan angket, wawancara dan observasi. Sampel dalam 
penelitian ini adalah sebanyak 56 orang pegawai  di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten 
Klaten. Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel bebas : budaya organisasi (X1), 
kedisiplinan kerja (X2) dan semangat kerja (X3) serta variabel terikat (Y) : kinerja pegawai. 
Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program 
SPSS.  

Dari hasil uji t diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara sendiri-
sendiri antara budaya organisasi, kedisiplinan kerja dan semangat kerja  terhadap kinerja 
pegawai  di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten karena t hitung budaya 
organisasi = 2,711, kedisiplinan kerja = 2,161 dan semangat kerja = 2,432. Ketiga hasil 
tersebut berada di atas taraf signifikansi 5 % (0,05) dan lebih besar dari t tabel 0,279. Dengan 
demikian hopotesis pebelitian yang berbunyi : 1) ada pengaruh yang signifikan budaya 
organisasi terhadap kinerja pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten, 2) ada 
pengaruh yang signifikan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai Dinas Arsip dan 
Perpustakaan Kabupaten Klaten, 3) ada pengaruh yang signifikan semangat kerja terhadap 
kinerja pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten, semua terbukti. 
 
 
 
 
Kata kunci: budaya organisasi, kedisiplinan kerja, semangat kerja, kinerja 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
 
 

A.  Latar Belakang Masalah 
 

 

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan tentu 

membutuhkan berbagai sumber daya. Sumber daya yang ada tidak akan 

berarti apabila tidak dikelola dengan baik. Untuk mengelolanya, dibutuhkan 

sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia sangat 

berperan penting dalam kelangsungan lembaga pemerintahan, karena 

memiliki tenaga, pikiran dan kreatifitas yang sangat dibutuhkan oleh lembaga 

pemerintahan tersebut. 

 
Untuk melakukan perubahan kearah yang positif, dibutuhkan 

manusia– manusia handal. Dalam kepentingannya manusia harus ditata dalam 

sebuah manajemen yaitu manajemen sumber daya manusia (MSDM). Seperti 

yang diketahui bahwa manusia merupakan sumber daya penggerak lembaga 

pemerintahan dan berperan untuk menentukan berhasil atau tidaknya tujuan 

lembaga pemerintahan tersebut. Sumber daya manusia atau disebut pegawai 

berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian 

organisasi agar lembaga pemerintahan mencapai visi dan misi dengan baik. 

 
Dinas Arsip dan Perpustakaan  Kabupaten Klaten merupakan salah 

satu lembaga pemerintah yang mendapat tugas untuk penyelenggaraan arsip 

dan perpustakaan.  Peningkatan kualitas pelayanan arsip dan perpustakaan  
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yang selalu diharapkan semua lapisan masyarakat kabupaten Klaten ini 

tentulah menjadi fokus kegiatan dinas Arsip dan Perpustakaan. Pemerintah 

Kabupaten Klaten  senantiasa berusaha dengan berbagai metode peningkatan 

kualitas pelayanan. 

Pemerintah daerah menetapkan 5 hari jam kerja dalam seminggu dan 

penerapan absen sidik jari pada tahun 2016 di dinas arsip dan perpustakaan 

adalah salah satu wujud nyata upaya untuk mendukung kemajuan Dinas Arsip 

dan Perpustakaan kabupaten Klaten tersebut. Hal tersebut dilakukan oleh 

pemerintah Kabupaten Klaten  untuk menciptakan budaya kerja yang baik 

dan meningkatkan kedisiplinan pegawai dalam melalukan tugas-tugas yang 

dibebankan. 

Sesuai dengan Undang- Undang Dasar bahwa kedudukan pegawai 

negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang 

penuh ketaatan dan kesetiaan pada Pancasila, UUD 1945, Negara dan 

Pemerintah menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Untuk 

melaksanakan tugas sebagai aparatur negara, seyogyanya memiliki etos kerja 

yang tidak mengarah kepada kepentingan pribadi dan golongan. 

Keberhasilan kinerja pemerintahan berakar pada nilai-nilai yang 

dimiliki dan perilaku yang menjadi kebiasaan. Apa yang dirasakan pegawai 

dan bagaimana persepsi ini menciptakan suatu pola teladan kepercayaan, 

nilai-nilai, dan harapan  adalah budaya organisasi. Veithzal Rivai dan Deddy 

Mulyadi (2012).   Budaya   organisasi   berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  
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karyawan. M. Hanif (2012). Tidak hanya budaya organisasi saja yang 

menentukan tingkat keberhasilan lembaga pemerintahan, tentunya juga 

didukung oleh banyaknya peraturan dan ketentuan yang mengatur dan 

membatasi setiap kegiatan dan perilaku di dalam lembaga pemerintahan. Hal 

tersebut bisa tercapai jika semua pegawai menjunjung tinggi kedisiplinan. 

Pembinaan disiplin bukan hanya penting bagi kehidupan militer (yang 

memang mutlak bagi kehidupan militer), namun pada prinsipnya adalah 

masalah setiap orang dan merupakan bagian dari manajemen yang sangat 

penting. Manajemen apa saja dalam pelaksanaanya memerlukan disiplin dari 

segenap aparat organisasi. Bahkan “disiplin”,”moral” dan “tanggung jawab” 

dalam organisasi merupakan kesatuan yang terpadu, artinya tak dapat dipisah-

pisahkan satu sama lain, meskipun dapat dibeda-bedakan. 

Pembinaan disiplin dalam organisasi tetap harus diupayakan dengan 

cara-cara yang baik, efisien dan efektif, oleh karena itu perlu diketahui 

apakah hakikat disiplin itu sendiri, faktor-faktor yang menunjang 

pembentukan dan pembinaanya serta segala sesuatu yang mempunyai 

hubungan atau kaitan yang erat dalam disiplin itu.(Susilo Martoyo. 2001). 

Sedangkan disiplin yang diterapkan dinas Arsip dan Perpustakaan 

Kabupaten Klaten  adalah, masuk dan pulang kerja yang lebih diperketat, 

tidak ada titip absen pada teman. Hal ini karena sistem absen sudah 

menggunakan sidik jari. Selain budaya kerja dan disiplin kerja pemicu 

turunya kinerja pegawai adalah  menurunya  semangat  kerja   pegawai.  

Menurunya  semangat  kerja   
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akan berpengaruh terhadap efisiensi dan efektivitas pekerjaan yang 

berpengaruh secara keseluruhan terhadap kinerja pegawai. Terlambat masuk 

kerja dan sering pulang sebelum jam yang ditentukan adalah salah satu 

bentuk kurang semangat pegawai. sebelum jam yang ditentukan adalah salah 

satu bentuk kurang semangat pegawai. 

Semangat kerja merupakan sikap individu ataupun sekelompok orang 

terhadap kesukarelaanya untuk bekerja sama supaya dapat mencurahkan 

kemampuanya secara menyeluruh, melakukan pekerjaan lebih giat agar 

pekerjaan dapat lebih cepat dan lebih baik (Sinungan, 1995). Semangat kerja 

juga dapat diamati dari kemampuan sekelompok orang sebelum jam yang 

ditentukan adalah salah satu bentuk kurang semangat pegawai. 

Semangat kerja merupakan sikap individu ataupun sekelompok orang 

terhadap kesukarelaanya untuk bekerja sama supaya dapat mencurahkan 

kemampuanya secara menyeluruh, melakukan pekerjaan lebih giat agar 

pekerjaan dapat lebih cepat dan lebih baik (Sinungan, 1995). Semangat kerja 

juga dapat diamati dari kemampuan sekelompok orang untuk bekerja sama 

dengan giat dan konsekuen dalam mencapai tujuan bersama. 

Disiplin kerja pegawai dapat diketahui dalam tingkat kehadiranya 

dalam bekerja. Tidak hadirnya pegawai dapat disebabkan banyak alasan, dan 

alasan tersebut tidak mungkin dihindari. Orang sakit dan masalah keluarga 

seperti anak sakit memungkinkan mereka tidak masuk kerja. Ini biasanya 

dimaksukkan sebagai ketidakhadiran tanpa disengaja. Meskipun demikian, 

ada banyak ketidakhadiran yang dapat dihindari yang disebut ketidakhadiran  
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yang disengaja. (Robert & John, 2004) 

Mengukur ketidakhadiran pengawasan atau pengurangan jumlah 

ketidakhadiran harus dimulai dari pengawasan terus menerus dari statistik 

ketidakhadiran dalam suatu unit kerja. Pengawasan yang demikian membantu 

pimpinan  untuk  mengetahui  dengan  tepat  pegawai  yang  sering  tidak 

hadir dan departemen yang mempunyai jumlah ketidakhadiran yang 

berlebihan.  

 
Segala usaha instansi pemerintahan di dalam melakukan tindakan 

kedisiplinan kerja pegawai pada akhirnya akan bermuara pada tercapainya 

peningkatan kinerja pegawai. Begitu pula yang terjadi pada Dinas Arsip dan 

Perpustakaan Kabupaten Klaten dimana masih ada kurangnya tingkat 

kedisiplinan kerja pegawai. Alex s. Nitisemito, (1994) mengemukakan bahwa 

seringnya tidak masuk kerja atau jumlah absen kerja yang meningkat adalah 

indikasi dari turunnya semangat kerja pegawai. 

Tingkat ketidakhadiran pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan di 

semua sub bagian mempunyai persamaan. Persamaan tersebut ada pada 

tingkat ketidakhadiran pada bulan Desember, semua sub bagian mempunyai 

angka ketidakhadiran yang paling tinggi di bulan tersebut, dibandingkan 

dengan bulan- bulan yang lainya. Hal tersebut dapat diketahui bahwa budaya 

absen kerja akhir tahun masih tinggi. Untuk target dalam melaksanakan 

kegiatan pendidikan kesetaraan juga belum tercapai, hal ini dapat dikatakan 

bahwa kinerja pegawai belum maksimal. 
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Dengan berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul sebagai berikut: “Analisis Pengaruh Budaya Organisasi, 

Disiplin Kerja Dan Semangat Kerja Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus 

Pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten)”. 

B. ALASAN PEMILIHAN JUDUL 

Dalam   penelitian   ini   penulis   mempunyai   beberapa   alasan   dalam 

mengambil judul di atas antara lain: 

1. Alasan Objektif 

Budaya organisasi, disiplin kerja serta semangat kerja sangat mempengaruhi 

kinerja pegawai  dan sebaliknya jika budaya organisasi, disiplin kerja serta 

semangat kerja  yang tidak  baik kinerja akan jelek juga. 

2. Alasan Subjektif 

a. Menghemat waktu tenaga dan biaya karena lokasi penelitian di tempat 

peneliti bekerja 

b. Penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan studi. 

C. PENEGASAN JUDUL 

Untuk mencegah penafsiran yang keliru dalam penelitian ini maka perlu 

diberi penegasan judul sebagai berikut : 

1.  Budaya organisasi adalah pola asumsi dasar diciptakan, ditemukan, atau 

dikembangkan oleh kelompok tertentu saat mereka menyesuaikan diri dengan  
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masalah-masalah eksternal dan integrasi yang telah bekerja cukup baik serta 

dianggap berharga, dan karena itu diajarkan pada anggota baru sebagai cara 

yang benar untuk menyadari, berpikir, dan merasakan hubungan dengan 

masalah tersebut. (Fred Luthans, 2005) 

2. Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk 

berkomunikasi dengan para karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah 

suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan 

kesediaan seorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma 

sosial yang berlaku. Veithzal Rivai dan Ella Jauvani (2011:825) 

3. Semangat kerja adalah kondisi kegairahan kerja yang dikembangkan oleh 

Lateiner (1985) dalam Irianto dan Dwiastuti (2005), dikutip dari Agrista P.S 

(2014)  

4. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan 

misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu 

organisasi. Moeheriono (2011) 

D. BATASAN MASALAH 

Dalam menyusun skripsi ini peneliti membatasi masalah untuk 

memudahkan analisis agar dalam penelitian ini memperoleh pengetahuan yang 

mendalam tentang objek yang diteliti, sehingga data yang dikumpulkan bisa 

dipelajari secara keseluruhan dan berintegrasi. 
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Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Budaya Organisasi hanya dibatasi pada budaya yang ada di Dinas Arsip dan 

Perpustakaan Kabupaten Klaten. 

2. Disiplin dibatasi pada aturan-aturan yang dipatuhi oleh seluruh pegawai.  Salah 

satunya yaitu memberlakukan absensi pada jam masuk dan pulang.  

3. Semangat kerja disini dibatasi bagaimana semangat kerja Dinas Arsip dan 

Perpustakaan Kabupaten Klaten, sehingga kegiatan-kegiatan dapat 

terselesaikan sesuai dengan rencana dan tepat waktu. 

 

E. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh budaya organisasi  terhadap kinerja  pegawai  di Dinas 

Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten ?. 

2. Bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja  pegawai  di Dinas Arsip 

dan Perpustakaan Kabupaten Klaten ?. 

3. Bagaimana pengaruh semangat kerja terhadap kinerja  pegawai  di Dinas Arsip 

dan Perpustakaan Kabupaten Klaten ?. 

4. Bagaimana pengaruh budaya organisasi, disiplin kerja dan semangat kerja  

terhadap kinerja  pegawai  di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten  
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F. TUJUAN PENELITIAN 

 Secara umum penelitian bertujuan untuk menemukan, 

mengembangkan  dan  menguji sesuatu pendapat yang benar dan nyata pada objek 

yang diteliti. 

Namun secara spesifikasi tujuan penelitian adalah : 

1.  Untuk mengetahui dan menganalisis budaya organisasi  terhadap kinerja  pegawai  di 

Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten.  

2.  Untuk mengetahui dan menganalisis disiplin kerja terhadap kinerja  pegawai  di Dinas 

Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten.  

3.  Untuk  mengetahui dan menganalisis semangat kerja terhadap kinerja  pegawai  di 

Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis budaya organisasi, disiplin kerja dan semangat 

kerja terhadap kinerja  pegawai  di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten 

Klaten. 

G. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

 

1. Sebagai tambahan referensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang 

berkaitan dengan bidang Sumber daya manusia khususnya yang terkait dengan 

budaya organisasi, disiplin kerja, dan semangat kerja baik untuk para 

mahasiswa yang membutuhkan bahan acuan untuk penelitian yang sejenis 

maupun bagi kalangan umum. 
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2. Mampu memberikan implikasi bagi para pengelola Dinas dinas yang lain, yang 

nantinya akan dijadikan sebagai objek penelitian khususnya bagi para 

penyelenggara pemerintahan dalam melakukan pengembangan sumber daya 

manusia. 

3. Sebagai informasi dalam usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai melalui 

budaya organisasi, disiplin kerja dan semangat kerja. 

4. Sebagai bahan pengetahuan untuk memperluas wawasan peneliti dalam bidang 

ilmu manajemen sumber daya manusia, khususnya mengenai kinerja pegawai 

Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten. 

 

H. KERANGKA BERFIKIR 

Seperti pada umumnya suatu organisasi, kinerja anggota organisasi 

merupakan hal yang utama yang akan berpengariuh terhadap keberhasilan organisasi 

tersebut. Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja anggota organisasi yang dalam hal 

ini adalah pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten. Faktor-faktor 

tersebut diantaranya adalah budaya organisasi, disiplin kerja dan semangat kerja. 

Berikut gambarnya 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

Variabel Independen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 1.1 Bagian Kerangka Pemikiran 

  
I. HIPOTESIS 

Hipotesis merupakan kesimpulan awal yang harus diuji kebenarannya melalui 

suatu penelitian terlebih dahulu untuk menentukan kesimpulan akhir. Adapun hipotesis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Diduga ada pengaruh yang signifikan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai 

pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten. 

2. Diduga ada pengaruh yang signifikan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada 

Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten . 

3. Diduga ada pengaruh yang signifikan semangat kerja terhadap kinerja pegawai 

pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten. 

4. Diduga ada pengaruh yang signifikan budaya organisasi, disiplin kerja dan semangat 

kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten 

Klaten. 

 

 

Budaya 

Organisasi(X1) 

Disiplin Kerja (X2) 

Semangat Kerja 

(X3) 

Kinerja Pegawai 

(Y) 
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J. SISTEMATIKA SKRIPSI 

Untuk membantu memahami isi dan uraian dari aktivitas penelitian sesuai 

dengan judul yang penulis maksud, perlu kiranya penulis menyusun sistematika 

penulisan sebagai berikut :  

        BAB I. Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kerangka berfikir, hipotesis dan sistematika 

penulisan. 

BAB II. Tinjauan Pustaka berisi tentang pengertian manajemen sumber 

daya manusia, budaya organisasi, disiplin kerja,  semangat kerja dan  kinerja 

pegawai serta penelitian terdahulu. 

BAB III. Metode Penelitian berisi tentang metode penelitian, dan gambaran 

umum tentang objek penelitian. 

BAB IV. Hasil dan Pembahasan, bab ini merupakan hasil analisis yang 

dicari penyelesaiannya. 

BAB V. Simpulan dan Saran, berisi tentang simpulan dan saran diajukan 

dalam hasil akhir penelitian. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Penelitian ini dilaksanakan untuk menguji pengaruh variabel kepemimpinan, 

komunikasi dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai pada Dinas Arsip dan 

Perpustakaan Kabupaten Klaten. Dari hasil dan analisis data serta pembahasan pada 

bab sebelumnya dapat dismpulkan sebagai berikut ini 

A. Simpulan 

1. Berdasarkan hasi1analisis regresi linier berganda dihasilkan persamaan 

tegresi linier berganda Y = 3,102 + 0,321 X1 + 0,349 X2 + 0,296 X3. Dengan 

melihat persamaaan regresi linier tersebut maka dapat dijelaskan bahwa : 

a. Budaya Organisasi baik, maka kinerja pegawai Dinas Arsip dan 

Perpustakaan Kabupaten Klaten akan meningkat. 

b. Bila disiplin kerja baik, maka kinerja pegawai Dinas Arsip dan 

Perpustakaan Kabupaten Klaten akan meningkat. 

c. Bila semangat kerja baik, maka kinerja karyawan pegawai Dinas Arsip 

dan Perpustakaan Kabupaten Klaten akan meningkat. 

2. Dari hasil perhitungan dengan SPSS diperoleh t hitung sebesar 2,711 untuk 

variabel budaya organisasi, 2,161 untuk variabel disiplin kerja dan 2,432 

untuk variabel semangat kerja. Ketiga hasil tersebut berada di atas taraf 

signifikan 5 % (0,05) dan lebih besar dari t tabel 2,021. Dengan demikian 
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hipotesis penelitian yang berbunyi : 1) ada pengaruh yang signifikan budaya 

organisasi terhadap kinerja pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan 

Kabupaten Klaten, 2) ada pengaruh yang signifikan disiplin kerja terhadap 

kinerja pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten, 3) ada 

pengaruh yag signifikan semangat kerja terhadap kinerja kinerja pegawai 

Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten semua terbukti. 

3. Dari perhitungan uji F hitung sebesar 41,086 dengan taraf signifikan 0,000. 

Hal ini menunjukkan bahwa siginifikansi Fhitung lebih kecil dari signifikan 

0,05, maka dinyatakan variabel budaya organisasi, disiplin kerja dan 

semangat kerjai secara bersama-sama (simultan) berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja pegawai. 

4. Dari hasil perhitungan koefisien determinasi menunjukkan bahwa koefisien 

determinasi (adjuster R
2
) yang diperoleh sebesar 0,715. Hal ini berarti 71,5% 

kinerja, disiplin kerja dan semangat kerja. Sedangkan sisanya yaitu 28,5 % 

kinerja pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten 

dipengaruhi oleh variabel - variabel lainnya yang tidak ditelioti dalam 

penelitian ini. 

B. Saran – Saran 

1. Budaya organisasi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten sudah 

cukup baik, sehingga pimpinan perlu mempertahankannya dengan 

membangun iklim kerja yang mendukung budaya organisasi untuk 

mempengaruhi pegawai dalam meningkatkan kinerjanya 
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2. Agar karyawan tahu secara pasti akan tanggung jawab pekerjaanya dan bisa  

secara efektif melaksanakan pekerjaanya maka perlu adanya ketentuan yang 

berupa kebijaksanaan, instruksi maupun keputusan yang dibuat pimpinan 

secara jelas, tertulis dan diberikan kepada seluruh pegawai sebagai pedoman 

dalam melaksanakan pekerjaanya, sehingga pegawai di Dinas Arsip dan 

Perpustakaan Kabupaten Klaten akan disiplin. 

3. Pimpinan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten perlu 

merumuskan budaya organisasi dengan jelas, yaitu dengan menuangkannya 

dalam bentuk pedoman tingkah laku secara tertulis agar dapat 

mempersatukan kesepahaman para karyawan dalam bekerja. 

 

 

. 
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