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BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kinerja pegawai pada dasarnya akan mempengaruhi kinerja
organisasi secara keseluruhan. Akan tetapi untuk mencapai kinerja
karyawan yang tinggi bukanlah hal yang mudah. Banyak hal yang
mempengaruhi pegawai dalam mencapai kinerjanya. Menurut
Mangkunegara (2009:9), kinerja karyawan adalah hasil kerja secara
kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan
kepadanya. Mangkunegara (2009:14) menyebutkan faktor-faktor yang
mempegaruhi kinerja terdiri dari faktor internal, yaitu faktor yang
dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang seperti tipe pekerja keras
dan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan seperti rekan kerja,
pimpinan, fasilitas kerja dan iklim organisasi. Simamora (dalam
Mangkunegara 2009:14) juga mendukung pendapat bahwa aspek
kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi
kinerja seseorang.

Seorang pemimpin diperlukan untuk mengarahkan dan
mengembangkan usaha-usaha bawahan sesuai dengan sasaran
organisasi. Sasaran tersebut dapat terwujud jika orang-orang yang
berada di dalamnya mampu bekerjasama dengan orang lain dengan
koordinasi seorang pimpinan yang memiliki kemampuan untuk
mengarahkan anggotanya. Kepemimpinan yang efektif akan
memberikan kontribusi besar kepada kinerja karyawan, sebaliknya
kepemimpinan yang tidak efektif dapat menghambat kemajuan dan
kinerja karyawan.

Robbins (2007:49) mendefinisikan kepemimpinan sebagai
kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok guna mencapai
sebuah visi atau serangkaian tujuan yang ditetapkan. Di antara
beberapa gaya kepemimpinan, menurut peneliti terdapat satu gaya
kepemimpinan yang sangat menarik untuk diteliti, yaitu gaya
kepemimpinan situasional yang dikembangkan oleh Hersey dan
Blanchard. Gaya kepemimpinan ini akan selalu berusaha
menyesuaikan dengan situasi dan kondisi organisasi, serta bersifat
fleksibel dalam menyesuaikan/beradaptasi dengan kematangan
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bawahan dan lingkungan kerjanya. Hal ini sesuai dengan kondisi
persaingan saat ini. Dalam masa persaingan global saat ini kondisi
lingkungan selalu berubah sehingga agar dapat memenangkan
persaingan tersebut perusahaan harus dituntut untuk lebih adaptif
terhadap lingkungan.

Namun selain gaya kepemimpinan, ada juga faktor penting
lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan yaitu budaya
organisasi. Budaya organisasi merupakan suatu sistem makna
bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi yang
membedakan organisasi itu dari organisasi-organisasi lain Robbins
(2006: 721). Budaya akan berkembang dengan baik bila dilaksanakan
secara konsisten dari atas sampai bawah, hal ini terlihat bahwa
komitmen yang telah dilakukan oleh karyawan dapat dipengaruhi oleh
adanya suatu budaya yang diterapkan pada perusahaan tersebut.

Dinas kepolisian nasional Timor - Leste (Policia Nacional de Timor
- Leste, selanjut disebut PNTL) merupakan satu institusi yang masih
rapuh dan belum selesai dibangun (Republik Demokratik Timor - Leste
Dinas Kepolisian Baru – Satu Permulaan Baru juli 2003 Ringkasan Al
Index: Al ASA 57/002/003). Masalah-masalah pokok yang dihadapi
oleh kepolisian Timor - Leste antara lain hukum, aturan acara pidana,
budaya, perekrutan, penggajian dan kondisi kerja, pelatihan,
pengawasan dan tanggung jawab, hak asasi manusia (HAM) dalam
operasi-operasi kepolisian, pemisahan fungsi kepolisian dan militer
(Laporan Sekretaris Jenderal PBB mengenai Situasi di Timor - Leste,
S/1999/1024, 4 Oktober 1999). Hal ini menandakan bahwa kepolisian
nasional Timor - Leste harus siap menjalankan tugas dan
menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi secara mandiri.

Tantangan yang dihadapi sekarang setelah berakhirnya misi PBB
dan pada masa depan adalah sistem pemberdayaan sumber daya
manusia yang masih belum tepat dan sesuai dengan situasi yang ada
saat ini. Keberadaan sumber daya manusia dalam institusi diperlukan
sesuai dengan tuntutan masyarakat. Hal ini berdampak pada
profesionalisme dalam pelayanan dan penanganan yang menjadi
sorotan oleh publik (masyarakat). Dalam memberdayakan pegawai
untuk dapat mencapai kinerja yang diharapkan diperlukan seorang
pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan yang dapat
menyesuaikan dengan situasi dan kondisi organisasi, serta bersifat
fleksibel dalam menyesuaikan/beradaptasi dengan kematangan
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bawahan dan lingkungan kerjanya. Seorang pemimpin harus mampu
mempengaruhi dan bagaimana dapat memperkuat dan mengubah
budaya organisasi dengan pendiri dan kepemimpinan melalui
keteladanan akan memperkuat budaya organisasi. Seorang pemimpin
organisasi memiliki komitmen yang kuat terhadap keyakinan, harapan,
nilai-nilai, norma-norma dan kebiasaan-kebiasaan yang digunakan
dalam mencapai tujuan, menunjukkan budaya organisasi yang kuat,
melalui hubungan kerjasama dan struktur organisasi, McShare dan
Glinow (2008), Jones dan George (2008), dan Luthans (2007). Sesuai
dengan kondisi di Timor Leste saat ini yang masih dalam tahap
perubahan gaya kepemimpinan situasional sangat diperlukan untuk
mengarahkan dan membimbing pegawai sehingga dapat meningkatkan
kinerja pegawai yang didukung dengan budaya organisasi yang ada.
Selain itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Newstrom dalam
(Matondang, 2008) bahwa setiap organisasi mempunyai budaya yang
berbeda-beda dan masing-masing menunjukkan karakteristik
kekhususan suatu organisasi. Dengan demikian budaya organisasi
yang ada di Dinas Kepolisian RDTL memiliki budaya organisasi
tersendiri

Berangkat dari uraian di atas melatar belakangi ketertarikan
peneliti untuk mengkaji tentang pengaruh kepemimpinan situasional
dan budaya organisasi terhadap kinerja anggota kepolisian di Institusi
kepolisian RDTL.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang permasalahan di atas, maka
masalah yang akan di teliti sebagai berikut:

1. Apakah gaya kepemimpinan situasional berpengaruh terhadap
kinerja pegawai?

2. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai?

I.3. Tujuan Penelitian
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1. Mengetahui adakah pengaruh gaya kepemimpinan situasional
terhadap kinerja pegawai

2. Mengetahui adakah pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja
pegawai

I.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai
berikut:

1.Bagi Pihak Dinas Kepolisian Timor Leste
Bagi pihak Dinas Timor-Leste hasil penelitian ini diharapkan dapat
menjadi masukan dan sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi
terhadap kebijakan dan pengelolaan sumber daya manusia dalam
institusi agar lebih baik di masa yang akan datang terutama dalam
memilih pimpinan dan budaya organisasi.

2.Bagi Pimpinan pada Dinas Kepolisian Timor Leste
Sebagai masukan bagi pimpinan pada Dinas Kepolisian Timor Leste
dalam melaksanakan gaya kepemimpinan terhadap bawahan
terutama untuk meningkatkan kinerja pegawai.

3.Bagi Ilmu Pengetahuan
Dapat membandingkan teori yang ada dengan situasi yang terjadi
di lapangan, dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu
pengetahuan dibidang manajemen sumber daya manusia,
terutama yang berkaitan dengan gaya kepemimpinan dan budaya
organisasi. Diharapkan juga dapat menambah referensi dan
pengetahuan bagi penelitian selanjutnya, baik secara teoritis
maupun empiris sesuai dengan objek pengamatannya.


