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ABSTRAK 

 

Nama: JOKO DWI PURWANTO , NIM: 1621100022, Skripsi dengan judul: 

“ANALISIS PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, DISIPLIN KERJA DAN 

SEMANGAT KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI (Studi Pada PDAM  Tirta 

Lawu Karanganyar)”, 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 PDAM Tirta Lawu Karanganyar, 2) Untuk mengetahui dan 
menganalisis disiplin kerja terhadap kinerja  pegawai  di PDAM Tirta Lawu Karanganyar, 3) 
Untuk  mengetahui dan menganalisis semangat kerja terhadap kinerja  pegawai  di PDAM 
Tirta Lawu Karanganyar, 4) Untuk mengetahui dan menganalisis budaya organisasi, disiplin 
kerja dan semangat kerja terhadap kinerja  pegawai  di PDAM Tirta Lawu Karanganyar. 

Teknik pengumpulan data dengan angket, wawancara dan observasi. Sampel dalam 
penelitian ini adalah sebanyak 50 orang pegawai  di PDAM Tirta Lawu Karanganyar. 
Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel bebas : budaya organisasi (X1), kedisiplinan kerja 
(X2) dan semangatkerja (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 
karyawan PT. pegawai  di PDAM Tirta Lawu Karanganyar karena t hitung budaya organisasi 
= 0,321, kedisiplinan kerja = 0,349 dan semangat kerja = 0,296. Ketiga hasil tersebut berasda 
di atas taraf signifikansi 5 % (0,05) dan lebih besar dari t tabel 2,Dengan demikian hopotesis 
pebelitian yang berbunyi : 1) ada pengaruh yang signifikan budaya organisasi terhadap kinerja 
pegawai PDAM Tirta Lawu Karanganyar, 2) ada pengaruh yang signifikan disiplin kerja 
terhadap kinerja pegawai PDAM Tirta Lawu Karanganyar, 3) ada pengaruh yang signifikan 
semangat kerja terhadap kinerja pegawai PDAM Tirta Lawu Karanganyar, semua terbukti. 
 
 
 
 
Kata kunci: budaya organisasi, kedisiplinan kerja, semangat kerja, kinerja 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A.  Latar  Belakang Masalah 
 

 

Pengelolaan sumber daya manusia merupakan hal terpenting yang 

harus diperhatikan oleh suatu perusahaan. Sumber daya manusia merupakan 

motor penggerak jalannya perusahaan serta aset terpenting bagi perusahaan. 

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, 

pemeliharaan dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai baik 

tujuan-tujuan individu maupun organisasi. Sumber daya manusia merupakan 

aset yang dapat meningkatkan keberhasilan suatu perusahaan. 

Karyawan tentu saja mengharapkan adanya timbal balik yang berupa 

penghargaan atas kontribusi yang dilakukan karyawan terhadap perusahaan 

atau instansi-instansi. Pemberian kompensasi merupakan salah satu 

pelaksanaan fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) yang 

berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individual sebagai 

pertukaran dalam melakukan tugas keorganisasian. Berkaitan dengan 

kompensasi, Tanto Wijaya dan Fransisca Andreani (2015), menjelaskan 

bahwa kompensasi dapat meningkatkan ataupun menurunkan kinerja 

karyawan, oleh karena itu kompensasi harus memiliki dasar yang kuat, benar 

dan adil, apabila kompensasi dirasakan tidak adil maka akan menim-bulkan 

rasa kecewa kepada karyawan, sehingga karyawan yang baik akan 

meninggalkan perusahaan. Rafi Jody Kurnia  
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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. 

 

PDAM Tirta Lawu Karanganyar merupakan salah satu perusahaan  

Daerah. Di dalam susunan organisasi PDAM, direktur yang menjadi 

pempinan. Direktur membawahi direktur administrasi dan keuangan, direktur 

teknik dan kepala –kepala bagian. 

Peningkatan kualitas kerja yang selalu diharapkan semua lapisan 

masyarakat di kabupaten Karanganyar. Pemerintah Daerah Kabupaten
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Karanganyar senantiasa berusaha dengan berbagai metode peningkatan kualitas 

pelayanan melalui pelatihan, pengembangantenaga ahli dan tenaga-tenaga yang 

lain. Pemerintah daerah menetapkan 5 hari jam kerja dalam seminggu dan 

penerapan absen sidik jari pada tahun 2017 di PDAM adalah salah satu wujud 

nyata upaya untuk mendukung kemajuan PDAM Karanganyar tersebut. Hal 

tersebut dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk menciptakan 

budaya kerja yang baik dan meningkatkan kedisiplinan pegawai dalam melalukan 

tugas-tugas yang dibebankan. 

K. Bertens (2000) menyatakan ada tiga kewajiban pegawai terhadap 

perusahaan atau lembaga pemerintahan yaitu: 

 

a. Kewajiban ketaatan 

 
Pegawai harus taat kepada atasanya di kantor dimana mereka bekerja. 

Bila atasanya berdiri di depan pintu kantornya dan memberi perintah kepada 

orang yang kebetulan lewat di jalan, orang itu tidak wajib sama sekali 

mematuhi perintah itu, karena tidak mempunyai ikatan apapun dengan kantor 

tersebut. Demikian juga, jika sang pimpinan memberi perintah kepada pegawai 

di luar kantor tersebut. Tetapi bagi orang yang yang mempunyai ikatan kerja 

dengan kantor tersebut, salah satu implikasi dari mempunyai ikatan kerja 

dengan kantor tersebut salah satu implikasi dari statusnya sebagai pegawai 

bawahan adalah bahwa ia harus mematuhi perintah atasanya. Namun demikian 

hal itu tidak berarti bahwa pegawai harus menaati semua perintah yang 

diberikn oleh atasanya. Pertama, pegawai tidak perlu dan malah tidak boleh 

mematuhi perintah yang menyuruh dia melakukan sesuatu yang tidak 

bermoral. 
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Kedua, pegawai tidak wajib mematuhi perintah atasanya yang tidak wajar, 

walaupun dari segi etika tidak ada keberatan. Yang dimaksudkan perintah 

tidak wajar adalah perintah yang tidak diberikan demi kepentingan kantor. 

Ketiga, pegawai juga tidak perlu mematuhi perintah atasannya yang 

memang demi kepentikan lembaga pemerintahan, tetapi tidak sesuai 

dengan penugasan yang telah disepakati, ketika ia menjadi pegawai di 

lembaga pemerintahan tersebut. 

b. Kewajiban konfidensialitas 

 

Kewajiban konfidensialitas adalah kewajiban untuk menyimpan 

informasi yang bersifat konfidensial dan karena itu rahasia yang telah 

diperoleh dengan menjalankan suatu profesi. Dalam konteks lembaga 

pemerintahan seperti kantor Dinas Pendidikan juga konfidensialitas bisa 

memegang perana penting. Karena seseorang bekerja pada suatu lembaga 

pemerintahan, bisa saja ia mempunyai akses informasi rahasia. Contohnya 

menjaga kerahasian naskah soal ujian nasional. 

 
c. Kewajiban loyalitas 

 
Kewajiban loyalitas merupakan kosekuensi dari status seseorang sebagai 

pegawai negeri. Dengan mulai bekerja di salah satu lembaga pemerintahan,  

pegawai  harus  mendukung tujuan-tujuan pemerintah, karena sebagai pegawai 

sudah otomatis melibatkan diri untuk turut merealisasikan tujuan-tujuan 

tersebut, dan karena itu pula pegawai harus menghindari segala sesuatu yang 

bertentangan dengannya. Dengan kata lain, pegawai harus menghindari apa 

yang bisa merugikan kepentingan pemerintah. Pegawai yang melakukan hal 

tersebut berarti sudah memenuhi kewajiban loyalitas. 
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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 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. 

 
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Erma Safitri (2013). Disiplin kerja 

secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan/pegawai. Selain 

budaya organisasi dan disiplin kerja, semangat kerja juga berpengaruh terhadap 

kinerja pegawai/karyawan. Hal ini sudah dibuktikan oleh Siti Nurhendar (2007) 

yaitu variabel semangat kerja mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja pegawai. 

Berdasarkan   latar   belakang  diatas  peneliti tertarik untuk meneliti  

tentang  “ANALISIS PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, DISIPLIN 

KERJA DAN SEMANGAT KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI 

(Studi Pada PDAM  Tirta Lawu Karanganyar). 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

Merujuk pada informasi latar belakang masalah di atas, maka didapat 

beberapa identifikasi masalah sebagai berikut: 
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a. Bagaiamana pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai di PDAM 

Tirta Lawu Karanganyar ?. 

b. Bagaimana disiplin kerja pegawai di PDAM Tirta Lawu Karanganyar ?. 

c. Bagaiamana semangat kerja pegawai di PDAM Tirta Lawu Karanganyar ?. 

 

C.  Alasan Pemilihan Judul 

Dalam penelitian ini penulis mempunyai alasan tertentu dalam 

pengambilan judul tersebut. Adapun alasannya sebagai berikut : 

1. Alasan subyektif 

a. Penelitian ini bertujuan untuk dapat memperoleh pengetahuan serta 

informasi tentang program budaya organisasi, disiplin kerja dan 

semangat kerja tersebut apakah mampu meningkatkan kinerja pegawai di 

PDAM Tirta Lawu sesuai tanggung jawab yang telah diberikan. 

b. Penulis merasa tertarik untuk meneliti seberapa besar pengaruh budaya 

organisasi, dan semangat kerja terhadap  kinerja  karyawan PDAM Tirta 

Lawu karena budaya organisasi mempengaruhi semangat dan motivasi  

bagi karyawan, sehingga para karyawan selalu hadir tepat waktu, selalu 

menaati ketentuan jam kerja, dan menggunakan jam kerja secara efektif 

dan efisien. 
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2. Alasan obyektif 

a. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja 

karyawan adalah budaya organisasi. 

b. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan adalah 

disiplin kerja, disiplin kerja sangat diperlukan untuk menunjang 

kelancaran segala aktivitas organisasi agar tujuan organisasi dapat 

dicapai secara maksimal. Jika karyawan selalu disiplin dalam bekerja, 

maka semua hasil pekerjaan akan sesuai dengan yang diharapkan. 

c. Semangat kerja yang baik akan  memberikan efek yang baik pula, 

karena karyawan akan dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu 

sesuai dengan target produksi. 

 

D. 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 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 
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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) 

 

E. Pembatasan 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. 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Budaya Organisasi hanya dibatasi pada budaya ada di PDAM Tirta Lawu 

Karanganyar. 

2. Disiplin dibatasi pada aturan-aturan yang dipatuhi oleh seluruh karyawan. 

salah satunya yaitu memberlakukan absensi pada jam masuk dan pulang  

3. Semangat kerja disini dibatasi bagaimana semangat kerja di PDAM Tirta 

Lawu Karanganyar , sehingga kegiatan-kegiatan dapat terselesaikan sesuai 

dengan rencana dan tepat waktu. 
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F. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh budaya organisasi  terhadap kinerja  pegawai  di 

PDAM Tirta Lawu Karanganyar ?. 

2. Bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja  pegawai  di PDAM 

Tirta Lawu Karanganyar ?. 

3. Bagaimana pengaruh semangat kerja terhadap kinerja  pegawai  di 

PDAM Tirta Lawu Karanganyar ?. 

4. Bagaimana pengaruh budaya organisasi, disiplin kerja dan semangat 

kerja  terhadap kinerja  pegawai  di PDAM Tirta Lawu Karanganyar ?. 

 

G. 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 PDAM Tirta Lawu Karanganyar.  

2.  Untuk mengetahui dan menganalisis disiplin kerja terhadap kinerja  pegawai  

di PDAM Tirta Lawu Karanganyar.  

3.  Untuk  mengetahui dan menganalisis semangat kerja terhadap kinerja  

pegawai  di PDAM Tirta Lawu Karanganyar. 
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4. Untuk mengetahui dan menganalisis budaya organisasi, disiplin kerja dan 

semangat kerja terhadap kinerja  pegawai  di PDAM Tirta Lawu 

Karanganyar. 

 

H. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dengan dilakukan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

 

Dengan adanya penulisan Skripisi ini diharapkan dapat menambah wawasan 

dalam perkembangan teori dan ilmu pengetahuan yang terkait dengan 

pengaruh Budaya Organisasi terhadap kinerja  pada pegawai. 

2. Manfaat Praktis 

 

a.   Bagi Perusahaan 

 

Mengetahui Pengaruh  Budaya Organisasi Terhadap Kinerja pada pegawai 

di perusahaan sebagaimana dapat digunakan pertimbangan bagi 

manajemen untuk membuat kebijakan karyawan. 

b. Bagi Peneliti 

 

Dapat mengetahui dan memecahkan masalah mengenai besar pengaruh 

yang terjadi antara Budaya Organisasi dengan kinerja karyawan 

perusahaan. 

c.   Bagi Pembaca 

 

Dapat dijadikan wawasan  pengetahuan  tentang pengaruh Budaya 

Organisasi  dengan  kinerja   karyawan   perusahaan.  Dan  juga  dapat  
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digunakan sebagai tinjauan penelitian selanjutnya. 

 

I. Kerangka Pemikiran 

 

 

Budaya  
Organisasi (X1) 

H1 
 

 

Disiplin Kerja  

Kinerja Pegawai 

(X2) H2 (Y) 
 

 

Semangat Kerja 
H3 

(X3)  

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

J. 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 antara budaya organisasi terhadap 

Kinerja Pegawai PDAM Tirta Lawu Karanganyar. 

2. Diduga ada pengaruh yang signifikan antara  disiplin kerja terhadap Kinerja 

Pegawai PDAM Tirta Lawu Karanganyar. 

3. Diduga ada pengaruh yang signifikan antara semangat kerja  terhadap 

Kinerja Pegawai PDAM Tirta Lawu Karanganyar. 

4. Secara simultan ada pengaruh budaya organisasi, disiplin kerja dan semangat 

kerja terhadap Kinerja Pegawai PDAM Tirta Lawu Karanganyar. 
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K. Sistematika Penulisan 

Bab I : Pendahuluan berisi latar belakang masalah, alasan pemilihan judul,  

penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan.  

Bab II :     Tinjauan Pustaka  

                   Bab   ini   menguraikan   tentang  pengertian manajemen sumberdaya 

manusia, budaya organisasi, disiplin kerja, semangat kerja dan 

propduktivitas kerja karyawan 

Bab III :    Metode  Penelitian  berisi  tentang  metode-metode  yang dilakukan 

dalam penelitian serta gambaran umum perusahaan. 

Bab IV :    Hasil dan Pembahasan dalam bab ini akan dibahas metode analisis 

data serta pembahasannya.  

BAB V :    Simpulan dan Saran, berisi kesimpuklan dari keseluruhan baba skripsi 

yang ada beserta saran-sarannya.  
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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 PDAM Tirta Lawu 

Karanganyar. 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 PDAM Tirta Lawu 

Karanganyar akan meningkat. 

b. Bila disiplin kerja baik, maka kinerja pegawai PDAM Tirta Lawu 

Karanganyar akan meningkat. 

c. Bila semangat kerja baik, maka kinerja karyawan pegawai PDAM Tirta 

Lawu Karanganya 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 

hipotesis penelitian yang berbunyi : 1) ada pengaruh yang signifikan budaya 
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organisasi terhadap kinerja pegawai PDAM Tirta Lawu Karanganyar, 2) ada 

pengaruh yang signifikan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai PDAM 

Tirta Lawu Karanganyar , 3) ada pengaruh yag signifikan semangat kerja 

terhadap kinerja kinerja pegawai PDAM Tirta Lawu Karanganyar 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 PDAM Tirta Lawu Karanganyar dipengaruhi oleh variabel - 

variabel lainnya yang tidak ditelioti dalam penelitian ini. 

B. Saran – Saran 

1. Budaya organisasi PDAM Tirta Lawu Karanganyar sudah cukup baik, 

sehingga pimpinan perlu mempertahankannya dengan membangun iklim 

kerja yang mendukung budaya organisasi untuk mempengaruhi pegawai 

dalam meningkatkan kinerjanya 

2. Agar karyawan tahu secara pasti akan tanggung jawab pekerjaanya dan bisa  
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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 PDAM Tirta Lawu 

Karanganyar akan disiplin. 

3. Pimpinan PDAM Tirta Lawu Karanganyar 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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