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BAB II
TELAAH PUSTAKA

2.1. Kinerja pegawai

Mangkunegara (2002), mengemukakan bahwa “istilah kinerja
berasal dari kata Job Performance atau actual performance (prestasi
kerja atau prestasi yang sesungguhnya dari seseorang)” dan
prestasi kerja (kinerja) dapat diartikan “sebagai hasil kerja secara
kualitas dan kuantitas yang tercapai oleh seorang pegawai dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan
kepadanya. Di jelaskan lebih bahwa “Penilaian kinerja (prestasi
kerja) berkaitan dengan kualitas kerja (ketetapan, ketelitian,
ketrampilan, kebersihan), kuantitas kerja (output perlu
diperhatikan bukan hanya output rutin, tetapi juga seberapa cepat
bisa menyelesaikan kerja “Ekstra”), dapat tidak diandalkan
mengikuti instruksi, inisiatif, hati-hati, kerajinan) dan sikap ( sikap
terhadap perusahaan, pegawai lain dan pekerja serta kerjasama”)

Menurut Timple dalam Mangkunegara (2007), faktor-faktor
kinerja terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor
Internal (disposisional) yaitu faktor yang dihubungan dengan
sifat-sifat seseorang. Misalnya, kinerja seseorang baik disebabkan
karena mempunyai kemampuan tinggi dan seseorang itu tipe
pekerja keras, sedangkan seseorang mempunyai kinerja jelek
disebabkan orang tersebut mempunyai kemampuan rendah dan
orang tersebut tidak memilki upaya-upaya untuk memperbaiki
kemampuannya.

Beda yang dikemukakan oleh (Hasibuan, 1997) bahwasannya
prestasi kerja merupakan suatu hasil kerja yang dicapai seseorang
dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada pegawai
yang didasarkan atas kemampuan, kedisiplinan, kesungguhan
kerja dan hasil kerja pegawai.

Dengan mengetahui kinerja karyawan dapat memberikan
informasi bagi pihak manajemen untuk menentukan kebijakan
sumberdaya manusia tentang apa yang terbaik untuk diberikan
kepada para karyawan dalam organisasi. Menurut Steer (1985)
faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah sebagai berikut;
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1. Kemampuan, kepribadian dan minat kerja, kemampuan
merupakan kecakapan seseorang, seperti kecerdasan dan
ketrampilan. Kemampuan pekerja dapat mempengaruhi kinerja
dalam berbagai cara. Misalnya dalam cara pengambilan
keputusan, cara menginterpretasikan tugas dan penyelesaian
tugas. Kepribadian adalah serangkaian ciri yang relatif mantap
yang dipengaruhi oleh keturunan dan faktor sosial, kebudayaan
dan lingkungan. Sedangkan minat merupakan suatu valensi
sikap.

2. Kejelasan dan penerimaan atas penjelasan peran seorang
pekerja, yang merupakn taraf pengertian dan penerimaan
seseorang individu atau tugas yang dibebankan kepadanya.
Makin jelas pengertian pekerja mengenai persyaratan dan
sasaran pekerjaannya, maka makin banyak energi yang
dikerahkan untuk kegiatan ke arah tujuan.

3. Tingkat motivasi pekerja adalah Motivasi adalah daya energi
yang mendorong, menggarahkan dan mempertahankan
perilaku.

Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan
diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui
tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi
yang diemban suatu organisasi serta mengetahui dampak positif
dan negative suatu kebijakan operasional yang diambil. Dengan
adanya informasi mengenai kinerja suatu organisasi akan dapat
mengambil tindakan yang diperlukan seperti koreksi atas kebijakan,
meluruskan kegiatan-kegiatan utama, bahan untuk perencanaan,
menentukan tingkat keberhasilan organisasi untuk memutuskan
suatu tindakan dan lain-lain.

Manajemen kinerja yang efektif memberikan dasar bagi usaha
mengomunikasikan misi, nilai-nilai dan sasaran organisasi
kepadatan misi , nilai-nilai dan sasaran organisasi kepada seluruh
karyawan. Pernyataan misi sasaran organisasi dan hal ini dapat
disampaikan serta didiskusikan dengan para karyawan di
sepanjang proses yang diuraikan diatas. Nilai-nilai organisasi
kemudian dapat dikembangkan menjadi sasaran yang berdasar
output dan perilaku pada semua tingkatan. Salah satu faktor kunci
penilaian kinerja adalah sejauh mana perilaku seorang tetap
menegakan nilai-nilai tersebut (Dharma, 2009) Kinerja karyawan
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mengacu pada prestasi seseorang yang diukur berdasarkan standar
atau kriteria yang ditetapkan oleh organisasi.

Dengan mengetahui kinerja pegawai dapat memberikan
informasi bagi pihak manajemen untuk menentukan kebijakan
sumber daya manusia tentang apa yang terbaik untuk diberikan
kepada para pegawai dalam organisasi. Kinerja merupakan suatu
bentuk kegiatan yang dijalankan untuk setiap individu dalam
kaitannya untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan
menurut Mangkunegara (2007), pengertian kinerja berawal dari
kata job Performance atau actual performance. Ia menekankan
bahwa kinerja adalah kerja secara kualitas dan kwantitas yang
dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai
dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam evaluasi
kerja adalah faktor-faktor kualitatif dan kuantitatifnya (Jame, 2004).
Analisa kuantitatif merupakan analisa yang spesifik, dapat diukur
dan dapat dibandingkan. Pada hal-hal obyektif seperti tingkat
kepuasan masyarakat. Idealnya, dua orang evaluator menggunakan
data kuantitatif yang sama sehingga akan tiba pada konklusi yang
identik. Pengukuran-pengukuran kuantitatif selalu lebih disenangi,
namun banyak pekerjaan tidak memungkinkan untuk menerapkan
evaluasi tipe ini.

Sedangkan analisa kualitatif meliputi sifat-sifat personalitas
yang tidak dinyatakan dengan jelas dan kebanyakan lebih bersifat
subyektif. Beberapa faktor kualitatif yang perlu dipertimbangankan:
permasalahan yang ditanggani, tingkat kepuasan masyarakat,
spontanitas pelayanan, waktu, kesopanan dan keramahan,
program kegiatan, daya tanggap, kesempatan dan wadah,
pelaksanaan dan tanggung jawab.

Armanu (2005) menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan
berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat prestasi kerja
karyawan melalui variabel tingkat iklim organisasi , artinya
pemimpin memiliki peran membentuk iklim organisasi yang lebih
kondusif, dari iklim yang lebih kondusif itu terbentuklah tingkat
kinerja karyawan yang lebih baik. Dalam kenyataan pemimpin
dapat mempengaruhi semangat dan kegairahan kerja, keamanan,
kualitas kehidupan kerja dan terutama tingkat prestasi suatu
organisasi. Stiawan, (2000) menyatakan para pemimpin juga
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memainkan peranan kritis dalam membantu kelompok, individu
untuk mencapai kinerja yang baik.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang
dimaksud kinerja dalam penelitian ini adalah hasil kerja pegawai
selama pelaksanan pelayanan dalam waktu tertentu yang diukur
dari tingkat kualitas dan kuantitas yang dicapai pada tingkat
kepuasan masyarakat.

2.2. Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang
digunakan seseorang pada saat orang tersebut mencoba
mempengaruhi orang lain seperti yang ia lihat (Thoha, 1993).
Kebanyakan orang menganggap gaya kepemimpinan merupakan
tipe kepemimpinan. Hal ini antara lain dinyatakan oleh Siagian
(2003) bahwa gaya kepemimpinan seseorang adalah identik dengan
tipe kepemimpinan orang yang bersangkutan. Artinya uuntuk
kepentingan pembahasan, istilah tipe dan gaya kepemimpinan
dipandang sebagai sinonim. Secara relatif ada tiga macam gaya
kepemimpinan yang berbeda, yaitu otokratis, demokratis dan
laissez-faire, yang semuanya mempunyai kelemahan-kelemahan
dan kelbihan. Adapun tiga macam gaya kepemimpinan (Handoko,
2001) adalah sebagai berikut:

a. Otokratis; Gaya otokratis adalah kemampuan mempengaruhi
orang lain agar bersedia bekerjasama untuk mencapai tujuan
yang telah ditentukan dengan cara segala kegiatan yang akan
dilakukan diputuskan oleh pmpinan semata-mata.
Kepemimpinan gaya otokratis antara lain berciri: 1. Semua
penentu kebijaksanaan dilakukan oleh pimpinan. 2.
Teknik-teknik dan langkah-langkah kegiatan didikte oleh
atasan setiap waktu, sehingga langkah-langkah yang akan
datang selalu tidak pasti untuk tingkat yang luas. 3. Pemimpin
biasanya mendikte tugas kerja bersama setiap anggota.
Penerapan gaya kepemimpinan otokratis dapat mendatangkan
keuntungan antara lain berupa kecepatan serta ketegasan
dalam pembuatan keputusan dan bertindak sehingga untuk
sementara mungkin kinerja dapat naik.

b. Demokratis; Gaya demokratis adalah kemampuan
mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerjasama untuk
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mencapai tujuan yang telah tetapkan dengan cara berbagai
kegiatan yang akan dilakukan ditentukan bersama antara
pimpinan dan bawahan. Kepemimpinan gaya otokratis antara
lain berciri: 1. Semua kebijaksanaan terjadi pada kelompok
diskusi dan keputusan diambil dengan dorongan dan bantuan
dari pimpinan. 2. Kegiatan-kegiatan didiskusikan,
langkah-langkah umum uuntuk tujuan kelompok dibuat, dan
bila butuhkan petunjuk-petunjuk teknis, pemimpin
menyarankandua atau lebih alternatif prosedur yang dapat
dipilih. 3. Para anggota bebasbekerja dengan siapa saja yang
mereka pilih, dan pembagian tugas ditentukan oleh kelompok.
Penerpaan gaya demokratis dapat mendatangkan keuntungan
antara lain berupa keputusan serta tindakan yang lebih obyektif,
tumbuhnya rasa ikut memiliki serta terbinanya moral yang
tinggi.

c. Laissez-faire; Gaya laissez-faire adalah kemampuan
mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara berbagai
kegiatan yang akan dilakukan lebih banyak diserahkan kepada
bawahan.
Kepemimpinan gaya laissez-faire antara lain berciri: 1.
Kebebasan penuh bagi keputusan kelompok atau individu,
dengan partisipasi dari pimpinan. 2. Bahan-bahan yanga
bermacam-macam disediakan oleh pimpinan yang membuat
orang selalu siap bila dia kan memberikan informasi pada saat
ditanya. Dia tidak mengambil bagian dalam diskusi kerja. 3.
Sama sekali tidak ada partisipasi dari pimpinan dalam
penentuan tugas. Penerapan gaya kepemimpinan laissez-faire
dapat mendatangkan keuntungan antara lain para anggota atau
bawahan akan dapatmenggembangkan kemampuan dirinya.
1. Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang

digunakan oleh seseorang untuk mencoba mempengaruhi
perilaku orang lain seperti yang dilihat (Miftah, 2007).

2. Gaya kepemimpinan yang menunjukkan, secara langsung
maupun tidak langsung tentang keyakinan seorang
pemimpin terhadap kemampuan bawahannya. Artinya gaya
kepemimpinan adalah perlaku dan strategi, sebagai hasil
kombinasi dari falsafah, ketrampilan sifat, sikap yang sering
diterapkan seorang pemimpin ketika ia mencoba
mempengaruhi kinerja bawahannya (Rivai, 2009)



10

2.2.1. Fungsi Kepemimpinan
Secara Operasional dapat dibedakan dalam lima fungsi

pokok kepemimpinan yaitu, (Rivai, 2009):
a. Fungsi Instruksi: Bersifat komunikasih satu arah, pemimpin
sebagai komunikator merupakan pihak-pihak yang
menentukan apa, bagaimana, bilamana dan dimana perintah
itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif.
Kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan untuk
menggerakkan dan memotivasi orang lain agar mau
melaksanakan perintahnya.

b. Fungsi Konsultasi: Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah,
pada tahap pertama dalam usaha menetapkan keputusan,
pemimpin kerapkali memerlukan bahan pertimbangan, yang
menharuskannya berkonsultasi dengan orang-orang yang
dipimpinnya dan dinilai mempunyai berbagai bahan informasi
yang diperlukan dalam menetapkan keputusan. Tahap
berikutnya konsultasi dari pimpinan pada orang-orang yang
dipimpin dapat dilakukan setelah keputusan diterapkan dan
sedang dalam pelaksanaan. Konsultasi itu dimaksudkan untuk
memperoleh masukan berupa umpan balik (Feed Back) untuk
memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan
yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

c. Fungsi Partisipatif: Dalam menjalankan fungsi ini pemimpin
berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik
dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam
melaksanakannya. Partisipasi tidak berarti buat bebas berbuat
semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah
berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil
tugas pokok orang lain, keikutsertaan pemimpin harus tetap
dalam fungsi sebagai pemimpin dan bukan pelaksana.

d. Fungsi Delegasi: Fungsi ini dilakukan dengan memberikan
kelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan,
baik melalui keputusan maupun melalui persetujuan dari
pimpinan. Fungsi Delegasi pada dasarnya berarti kepercayaan.
Orang-orang penerima delegasi harus diyakini merupakan
pembantu pemimpin yang memiliki kesamaan prinsip, persepsi
dan aspirasi.

e. Fungsi Pengendaliaan: Fungsi pengendalian dimaksudkan
bahwa kepemimpinan yang sukses atau efektif mampu
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mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan koordinasi
yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan
bersama secara maksimal. Fungsi pengendalian dapat
diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan,
koordinasi, dan pengawasan.

2.2.2. Kepemimpinan Situasional
Hersey dan Blanchard dalam Robbin (1996), telah

menggembangkan suatu model Kepemimpinan yang telah
memperoleh pengikut yang kuat di kalangan spesialis
pengembangan manajemen. Model ini disebut teori kepemimpinan
situasional.

Kepemimpinan situasional adalah Kebutuhan untuk
memahami kepemimpinan yang bertautkan dengan situasi
tertentu dan memfokuskan pada para pengikut, kepemimpinan
yang berhasil dicapai dengan memiliki gaya kepemimpinan yang
tepat.

2.2.3. Teori Situasional
Kepemimpinan Situasional didasarkan atas hubungan

antara (1) kadar bimbimgan dan arahan (perilaku tugas) yang
diberikan pemimpin; (2) kadar dukungan sosio-emosional
(perilaku hubungan) yang disediakan pemimpin dan (3) level
kesiapan (“kematangan”) yang diperlihatkan pengikut dalam
pelaksanaan tugas, fungsi atau tujuan tertentu (Hersey dan
Blanchard, 1995).

Konsep ini telah dikembangkan untuk membantu orang
yang menjalankan kepemimpinan tanpa, mempersoalkan peranan
mereka, agar lebih efektif dalam interaksinya dengan orang lain
setiap hari. Hal ini juga konsepsional melengkapi pemimpin
dengan pemahaman dari hubungan dari gaya kepemimpinan yang
efektif dengan tingkat kematangan para pengikutnya. Dengan
demikian meskipun terdapat banyak variabel-variabel situasional
yang penting lainnya; organisasi, tugas-tugas pekerjaan, dan
pengawasan waktu kerja; adalah penting adanya penekanan pada
perilaku pemimpin dalam hubungan dengan pengikut.
1. Kematangan pengikut atau kelompok

Dalam kepemimpinan situasional, Kematangan (maturity)
didefinisikan sebagai kemampuan dan kemauan orang-orang
untuk memikul tanggung jawab untuk mengarahkan perilkuka
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mereka sendiri. Variabel-variabel kematangan itu hendaknya
hanya dipertimbangkan dalam kaitannya dengan tugas tertentu
yang perlu dilaksanakan. Artinya seorang atau suatu
sekelompok tindakan dapat di katakan matang atau tidak
matang dalam arti menyeluruh. Semua orang lebih cenderung
kurang matang dengan hubungannya, tugas, fungsi, atau
sasaran spesifik yang di upayakan pemimpin untuk
diselesaikan melalui upaya mereka.

2. Konsep dasar kepemimpinan situasional
Menurut kepemimpinan situasional, tidak ada cara terbaik

untuk mempengaruhi perilaku orang-orang. Gaya
kepemimpinan mana yang harus diterapkan seseorang terhadap
orang-orang atau sekelompok orang bergantung pada level
kematangan dari orang-orang yang akan dipengaruhi pemimpin
(Hersey dan Blanchard, 2005). Teori situasional ini menawarkan
berbagai gaya kepemimpinan yang kemungkinan efektifnya
paling tinggi dan sesuai pada beberapa kondisi kemamtangan
pengikutnya.

3. Gaya Kepemimpinan versus Kematangan Pengikut.
Gambar 2.1 berusaha menggambarkan hubungan antara

kematangan yang berkaitan dengan tugas gaya kepemimpinan
yang sesuai diterapkan pada saat pengikut bergerak dari
keadaan yang tidak matang ke level lebih matang. Perlu diingat
bahwa gambar tersebut mewakili dua gejala yang berbeda, gaya
kepemimpinan yang digambarkan dengan kurva preskriptif
yang bergerak melalui keempat kuadran kepemimpinan. Kurva
berbentuk lonceng itu disebut kurva preskriptif karena hal itu
menunjukkan gaya kepemimpinan yang sesuai langsung di atas
level kematangan yang berkaitan.

Perilaku tugas adalah kadar sejauhmana pemimpin
menyediakan arah pada orang-orangnya dengan memberitahukan
mereka apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, dan
bagaimana melakukannya. Hal itu berarti pemimpin menyusun
tujuan dan menetapkan peranan mereka.

Perilaku hubungan adalah kadar sejauhmana pemimpin
melakukan hubungan dua arah dengan orang-orangnya;
menyediakan dukungan, dorongan, “sambaran-sambaran
psikologis”, dan memudahkan perilaku. Ini berarti pemimpin
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secara aktif menyimak dan mendukung upaya orang-orangnya
dalam pelaksanaan pekerjaan mereka.

Gambar: 2.1
Model Kepemimpinan Situasional

Gaya Kepemimpinan

Sumber: Hersey Paul and Kenneth Blanchard, H.
(1992)

Gambar di atas berusaha menggambarkan hubungan antara
tingkat kematangan para pengikut atau bawahan dengan gaya
kepemimpinan yang sesuai untuk diterapkan ketika para pengikut
bergerak dari kematangan yang sedang ke kematangan dan telah
berkembang (dari M1 sampai dengan M4), hubungan tersebut
dapat di ikuti uraian penjelasannya sebagai berikut, (Thoha,
2007):

1. S1 (Instruksi). Di beritahukan kepada pengikut yang rendah
kematangannya. Orang-orang yang tidak mampu dan tidak mau
(M1) memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan sesuatu
serta tidak kompeten atau tidak memiliki keyakinan. Dalam
banyak kasus ketidakinginan mereka merupakan akibat dari
ketidakyakinan atau kurangnya pengalaman dan
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pengetahuannya berkenaan dengan suatu tugas. Dengan
demikian, gaya pengarah (S1) memberikan pengarahan yang
jelas dan spesifik.

2. S2 (Konsultasi), adalah untuk tingkat kematangan rendah ke
sedang. Orang-orang yang tidak mampu tetapi berkeingginan
(M2) untuk memikul tanggungjawab, memiliki keyakinan tetapi
tidak memiliki ketrampilan. Dengan demikian, gaya konsultasi
(S2) yang memberikan perilaku pengarahan, karena mereka
kurang mampu, juga memberikan perilaku mendukung untuk
memperkuat kemampuan dan antusias, tampaknya merupakan
gaya yang sesuai digunakan bagi individu pada tingkat
kematangan.

3. S3 (Partisipatif), adalah pada tingkat kematangan dari sedang
ke tinggi. Orang-orang pada tingkat perkembangan ini memiliki
kemampuan tetapi tidak berkeingginan (M3) untuk melakukan
tugas yang diberikan. Ketidakinginan mereka itu seringkali
disebabkan karena kurangnya keyakinan. Namun bila mereka
yakin atas kemampuannya tetapi tidak mau, maka keengganan
mereka untuk melaksanakan tugas tersebut lebih merupakan
persoalan motivasi dibandingkan dengan persoalan keamanan.
Dengan demikian, gaya yang mendukung tanpa mengarahkan,
partisipasi, (S3) mempunyai tingkat keberhasilan yang tinggi
untuk ditetapkan bagi individu pada tingkat kematangan.

4. S4 (Delegasi), adalah pada tingkat kematangan yang tinggi.
Orang-orang tingkat kematangan seperti ini adalah mampu dan
mau, atau mempunyai keyakinan untuk tanggungjawab (M4).
Dengan demikian, pimpinana memberikan sedikit pengarahan
atau dukungan, memiliki tingkat kemungkinan efektifas yang
paling tinggi dengan individu-individu dalam tingkat
kematangan.

Model kepemimpinan situasional dari Harsey dan
Blanchard, yang mengatakan bahwa gaya kepemimpina yang
paling efektif bervariasi, tergantung kesiapan karyawan.
Kesiapan disini adalah keinginan untuk berprestasi,
kemauan untuk menerima tanggung jawab, kemampuan
yang berhubungan dengan tugas, keterampilan dan
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pengalaman. Sasaran dan pengetahuan dari pengikut merupakan
variabel penting dalam menentukan gaya kepemimpinan
yang efektif. Hal ini dapat dilihat dari tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Model Kepemimpinan dari Harsey dan Blankchard (Situational
Leadership Theory)
Tingkat Kematangan Perilaku Kepemimpinan
Rendah (M.1) Instruksi (S.1)

Tidak mau dan tidak mampu Tinggi tugas dan rendah hubungan

Rendah (M.2) Konsultasi (S.2)
Rendah ke sedang atau moderat Tinggi tugas dan tinggi hubungan Tidak

mampu tapi mau
Tinggi (M.3) Partisipasi (S.3)
Sedang ke Tinggi atau modera Rendah tugas dan tinggi hubungan
Mampu tetapi tidak mau
Tinggi (M.4) Delegasi (S.4)
Mau dan Mampu Rendah tugas dan rendah

hubungan

Sumber: Hersey Paul and Kenneth Blanchard, H. (1992)

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud kepemimpinan
situasional dalam penelitian ini adalah kumpulan perilaku yang
digunakan seorang pemimpin untuk membuat keputusan dan
untuk mempengaruhi anggota dalam memenuhi tujuan
organisasi.

2.3. Definisi Budaya Organisasi
Banyak definisi tentang budaya organisasi diajukan oleh

pakar seperti halnya Robbins (1996) yang telah mendefinisikan
budaya organisasi sebagai suatu “persepsi bersama yang dianut
oleh anggot-anggota organisasi itu menjadi suatu sistem dari
makna bersama.” Sementara itu, Schein (1991) memilih yang
dapat menjelaskan bagaimana budaya berkembang, bagaimana
budaya itu menjadi seperti sekarang ini, atau bagaimana budaya
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dapat diubah jika kelangsungan hidup organisasi sedang
dipertarukan. Untuk itu diperlukan definisi yang membantu
memahami kekuatan-kekuatan evolusi dinamik yang
mempengaruhi suatu budaya berkembang dan berubah.

Definisi budaya yang dikemukakan oleh Davis (1984)
mengartikan sebagai budaya perusahaan yakni keyakinan dan
nilai bersama yang memberikan makna bagi anggota sebuah
institusi dan menjadikan keyakinan dan nilai tersebut sebagai
aturan/pedoman berperilaku dalam organisasi.

2.3.1. Konsep Budaya Organisasi
Konsep budaya telah menjadi arus utama dalam bidang

antropologi sejak awal studi perilaku organisasi. Bagaimanapun
juga, baru-baru ini saja konsep budaya timbul dipermukaan
sebagai suatu dimensi utama dalam memahami perilaku
organisasi (Hofstede, 1986). Schein (1984) mengungkapkan bahwa
karya akhir-akhir ini berpendapat tentang perang kunci budaya
organisasi untuk mencapai keunggulan organisasi. Mengingat
keberadaan budaya organisasi mulai diakui arti pentingnya, maka
telaah terhadap konsep ini perlu dilakukan terutama atas berbagai
isi yang dikandungnya.

Teori berikutnya diungkapkan oleh Hofstede (1980 dan 1984)
setelah mempelajari budaya organisasi diberbagai negara yang
akhirnya melahirkan empat dimensi budaya, yaitu: individualime,
jarak kekuasaan, penghindaran ketidakpastian, dan tingkat
maskulinitas. Individualisme berarti kecenderungan akan
kerangka sosial yang terajut longar dalam masyarakat dimana
individu dianjurkan untuk menjaga diri mereka sendiri dan
keluarga dekatnya. Kolektivisme berarti kecenderungan akan
kerangka sosial yang terajut ketat dimana individu dapat
mengharapkan kerabat, suku, atau kelompok lainnya melindungi
mereka sebagai ganti atas loyalitas mutlak. Isu utama dalam
dimensi ini adalah derajat kesaling tergantungan suatu
masyarakat diantara anggot-anggotanya. Hal ini berkait dengan
konsep diri masyarakat: “saya” atau “kami”. Jarak kekuasaan
merupakan suatu ukuran dimana anggota dari suatu masyarakat
menerima bahwa kekuasaan dalam lembaga atau organisasi tidak
didistribusikan secara merata. Hal ini mempengaruhi perilaku
anggota masyarakat yang kurang berkuasa dan yang berkuasa.
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Seperangkat asumsi tersebut adalah budaya organisasi
(Poerwanto, 2008). Pengertian budaya ini kemudian dikaitkan
dalam suatu organisasi, sehingga menjadi istilah budaya
organisasi yang menarik perhatian bagi para akademisi dan
praktisi untuk mempelajari lebih seksama karena diyakini bahwa
budaya organisasi ini memiliki peran penting dalam pengelolaan
organisasi.

Menurut Jones (2004) budaya organisasi “A set of shared
values and norms that controls organizational members’ inteactions
with each other and with people outside the organization”, Robbins
(2001) menyatakan bahwa budaya organisasi (organizational
culture) sebagai suatu sistem makna bersama yang dianut oleh
anggota-anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan
organisasi yang lain.” Lebih lanjut Robbins menyatakan sebuah
sistem pemaknaan bersama dibentuk oleh warganya yang
sekaligus menjadi pembeda dengan organisasi lain.

David (2004) menyatakan bahwa budaya organisasi adalah
pola tingkah laku yang dikembangkan oleh suatu organisasi yang
dipelajarinya ketika menghadapi masalah adaptasi eksternal dan
integrasi internal, yang telah terbukti cukup baik untuk disahkan
dan diajarkan kepada anggota baru sebagai cara untuk menyadari,
berpikir dan merasa. Menurut Sule dan Saefullah (2005) budaya
organisasi merupakan nilai-nilai dan norma yang dianut dan
dijalankan oleh sebuah organisasi terkait dengan lingkungan
dimana organisasi tersebut menjalankan kegiatannya.

Budaya di dalamnya juga termasuk semua cara yang telah
terorganisasi, kepercayaan, norma, nilai-nilai budaya implisit,
serta premis-premis yang mendasar dan mengandung suatu
perintah. Pertemuan kultur dan motivasi orang-orang dari
berbagai bangsa yang bekerja diberbagai organisasi baik nasional
maupun internsional menyebabkan terjadinya benturan-benturan
nilai-nilai yang dapat menjadi faktor penggang dalam upaya
mencapai tujuan organisasi. Implikasinya organisasi perlu
menciptakan seperangkat asumsi untuk membangun sistem
keorganisasian guna mengubah pertilaku individual dan perilaku
organisasi guna mengubah perilaku individu ke individu
organisasional.
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2.3.2. Dimensi budaya organisasi

Para peneliti berusaha mengidentifikasi obyektif dari
budaya organisasi sesuai karakteristik dan tugas. Kemudian
ditemukan adanya beberapa dimensi budaya organisasi pada
tingkat organisasi secara keseluruhan.

Menurut Swanburg (1990) ada lima yang diambil untuk
menganalisis budaya organisasi yaitu sebagai berikut:
1. Kejelasan dan merumuskan tujuan dan kebijakan organisasi
yang ditunjang oleh informasi yang mengalir dan didukung
pegawai

2. Komitmen dalam pencapaian tujuan melalui pelibatan pegawai.
3. Standar kinerja yang menantang, mendatangkan kebanggaan
dan memperbaiki kinerja pegawai.

4. Tanggungjawab terhadap pekerjaan dengan didukung oleh
pimpinan.

5. Kerjasama kelompok, rasa memilik, percaya dan adanya saling
menghargai satu sama lain.

Dimensi budaya organisasi menurut Kolb, et.al (1984) dalam
satria, (2005) adalah sebagai berikut:

a. Kesesuaian perasaan (Confirmity) adalah perasaan terhadap
pembatasan yang dikenal organisasi secara eksternal. Perasaan
terhadap banyaknya peraturan, prosedur, kebijakan yang harus
ditaati, dibandingkan dengan kemungkinan untuk
melaksanakan pekerjaan dengan cara sendiri yang dianggap
tepat, apakah peraturan yang ada dianggap terlalu menekan,
merugikan atau justru membantu dalam penyelesaian tugas.

b. Tanggungjawab (Responsibility) adalah perasaan pegawai
tehadap proses pelaksanaan pekerjaan yang dibebankan demi
tercapai tujuan organisasi, termasuk dalam membuat
keputusan dan memecahkan masalah sendiri tanpa untuk
setiap langkah-langkah yang dukerjakan.

c. Standar (standard) adalah perasaan pegawai cara organisasi
menetapkan tujuan yang menantang dan mengutamakan mutu.
Patokan-patokan standar yang diterapkan oleh suatu organisasi
untuk meningkatkan mutu dan prestasi kerja akan
menentukan pegawai untuk melakukan suatu pekerjaan
dengan baik. Adanya tuntutan kerja yang sering disertai dengan
faktor sangsi akan berdampak pada kepuasan kerja.
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d. Keterbukaan (Clarity) adalah perasaan terhadap cara kerja
organisasi dimana segala sesuatu terorganisir dengan jelas dan
tidak membingungkan. Adanya kejelasan atau keterbukaan
terhadap kebijkan-kebijakan organisasi, tugas-tugas kerja serta
bimbingan kerja dan kejelasan masa depan (karier) seorang
karyawan akan berdampak meningkatkan kepuasan kerja
mereka.

e. Kerjasama (Team spirit) adalah perasaan pegawai terhadap
hubungan antar sesama teman kerja dalam organisasi,
termasuk keakraban, saling menghargai dan saling membantu
dalam melaksanakan pekerjaannya, hubungan yang baik antar
sesama pegawai maupun adanya hubungan yang hangat antara
atasan dan bawahan akan meningkatkan kepuasan kerja.

Dari kelima dimensi tersebut akan saling berinteraksi
membentuk suatu iklim organisasi yang berperan dalam
peningkatan kualitas kerja baik individu maupun kelompok.

2.3.3. Fungsi dan Manfaat Budaya Organisasi

Menurut Bratakusumah (2002) nilai-nilai adalah ukuran
yang mengandung kebenaran dan kebaikan tentang keyakinan
dan perilaku organisasi yang paling dianut dan digunakan sebagai
budaya kerja dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan
kegiatan visi dan misi organisasi.

Menurut Kottler dan Heskett, dalam Soetjipto dan Firmanzah
(2006) budaya pada intinya adalah nilai dan norma yang berlaku
di suatu organisasi dan dianut para anggotanya. Tiap organisasi
seharusnya memiliki nilai masing-masing yang sebaiknya
merupakan nilai-nilai inti dari seluruh anggota.

Hasil penelitian Suharto dan Budi (2004) menunjukan bahwa
ada pengaruh positif antara variabel independen gaya
kepemimpinan, budaya organisasi dengan kinerja pegawai
semuanya terbukti signifikan, baik secara individu maupun secara
bersama-sama. Motivasi yang berasal dari individu pegawai
maupun dari orang lain, gaya kepemimpinan dan budaya
organisasi disinyalir dapat mempengaruhi kinerja pegawai.
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2.4. Perumusan Hipotesa

2.4.1. Pengaruh kepemimpinan situasional dengan Kinerja

Kepemimpinan situasional merupakan suatu cara yang
dimiliki oleh seseorang dalam menpengaruhi sekelompok orang
atau bawahan untuk bekerja sama dan berdaya upaya dengan
penuh semangat dan keyakinan untuk mencapai yang telah
ditetapkan. Artinya, gaya kepemimpinan dapat menuntun pegawai
untuk bekerja lebih giat, lebih baik, lebih jujur dan
bertanggungjawab penuh atas tugas yang diembannya sehingga
meraih pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan baik.
Hubungan pimpinan dan bawahan dapat diukur melalui penilaian
pekerja terhadap gaya kepemimpinan para pemimpin dalam
mengarahkan dan membina para bawahannya untuk
melaksanakan pekerjaan (Hadari, 2003).

Keberhasilan suatu organisai baik sebagai keseluruhan
maupun berbagai kelompok dalam suatu organisasi tertentu,
sangat tergantung pada efektifitas kepemimpinann yang terdapat
dalam organisasi yang bersangkutan. Dapat dikatakan bahwa
mutu kepemimpinan yang terdapat dalam suatu organisasi
memainkan peranan yang sangat dominan dalam keberhasilan
organisasi tersebut dalam menyelenggarakan berbagai
kegiatannya terutama terlihat dalam kinerja para pegawai (Siagian,
2003).

Pemimpin yang terdapat dalam organisasi harus memilik
kelebihan-kelebihan yang dibandingkan dalam bawahannya, yaitu
pegawai yang terdapat di organisasi yang bersangkutan, sehingga
dapat menujukan kepada bawahannya bergerak, bergiat, berdaya
upaya yang tinggi untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah
ditetapkan. Akan tetapi hanya mengerahkan seluruh pegawai yang
cukup, sehingga perlu adanya suatu dorongan agar para
pegawainya mempunyai minat yang besar terhadap pekerjaanya.
Atas dasar inilah perhatian pemimpin diarahkan kepada
bawahannya, maka kinerja pegawainya akan tinggi. Sebagaimana
yang dikemukakan Karjadi (1993) pemeimpin adala
menggerahkan orang-orang lain agar orang-orang dalam
organisasi yang telah direncanakan dan disusun terlebih dahulu
dalam suasana moralitas yang tinggi, dengan penuh semangat dan
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kegairahan dapat menyelesaikan pekerjaannya msaing-masing
dengan hasil yang diharapkan.

Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan hipotesis
sebagai berikut:

H1: Gaya Kepemimpinan Situasional berpengaruh positif
terhadap kinerja pegawai.

2.4.2. Pengaruh Budaya Organisasi dengan Kinerja

Budaya organisasi pada setiap organisasi berbeda-beda.
Pertemuan budaya dan motivasi orang-orang yang bekerja di dalam
organisasi menyebabkan terjadinya benturan nilai-nilai yang dapat
menjadi pengganggu dalam upaya untuk mencapai tujuan
organisasi. Menurut Robbins, (2006), budaya organisasi dapat
mempengaruhi kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas yang
maksimum. Subyektif pegawai secara keseluruhan terhadap
organisasi Institusi kepolisian didasarkan pada beberapa faktor
seperti derajat, senioritas, hukum, sarana fasilitas dan toleransi
resiko, tekanan atau perhatian serta dukungan masyarakat. Hal
tersebut kemudian dapat mempengaruhi kinerja dalam
meningkatkan kinerjanya dengan dampak yang lebih besar pada
penguatan budaya.

Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H2: Budaya Organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai

2.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

Kepemimpinan yang efektif harus memberikan pengarahan
dalam usaha semua orang yang dipimpin dalam mencapai tujuan
organisasi. Ada suatu pendekatan yang dapat digunakan untuk
memahami kesuksesan dari kepemimpinan, yakni dengan
memusatkan perhatian pada apa yang dilakukan oleh pemimpin
tersebut, jadi disini yang dimaksud adalah gayanya. Perubahan
lingkungan dan teknologi yang cepat meningkatkan kompleksitas
tantangan yang dihadapi oleh organisasi, hal ini memunculkan
kebutuhan organisasi terhadap pimpinan yang dapat mengarahkan
dan mengembangkan usaha-usaha bawahan dengan kekuasaan
yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi dalam membangun
organisasi menuju high-performance (Harvey dan Brown, 1998). Gaya
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kepemimpinan perlu disesuaikan oleh pemimpin dalam memimpin
bawahan sehingga efektif dalam mencapai tujuan. Gaya
kepemimpinan situasional merupakan gaya kepemimpinan yang
dikaitkan dengan situasi tertentu dan memfokuskan pada pengikut.
Seorang pemimpin situasional yang efektif terlihat dari hubungannya
dengan bawahan dan interaksinya dengan orang lain setiap hari.
Dikarenakan dalam gaya kepemimpinan situasional pemimpin tidak
perlu untuk mempengaruhi perilaku orang-orang khususnya
bawahan maka bawahan diberikan kebebasan untuk melakukan
tindakan asalkan masih sesuai dengan peraturan. Dengan adanya
kebebasan ini maka diharapkan kinerja pegawai menjadi meningkat
dengan kesadaran dan tanggung jawab yang mereka miliki.

Budaya organisasi penting, karena merupakan
kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam hirarki organisasi yang
mewakili norma-norma perilaku yang diikuti oleh para anggota
organisasi (Koesmono, 2005). Budaya yang produktif adalah budaya
yang dapat menjadikan organisasi menjadi kuat dan tujuan
perusahaan dapat terakomodasi. Budaya organisasi adalah
seperangkat asumsi dasar yang diciptakan, ditemukan, atau
dikembangkan dan dianut bersama sebagai pembelajaran untuk
mengatasi masalah-masalah adaptasi dengan lingkungan eksternal
dan integrasi internal (Poerwanto, 2008). dalam sebuah organisasi
budaya yang produktif akan meningkatkan kinerja pegawai karena
pegawai akan merasa terdorong dan termotivasi dengan budaya yang
ada dalam lingkungan kerja mereka. Berdasarkan kedua hal tersebut
di atas maka dapat digambarkan kerangka berpikir sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Berpikir

Kinerja pegawai
(Y)

Gaya Kepemimpinan
Situasional (X1)

Budaya Organisasi
(X2)


