
30

BAB IV
ANALISA DATA

4.1. Obyek Penelitian dan Deskripsi Data
Obyek analisis yang diteliti sebagai populasi dalam penelitian

ini adalah seluruh pegawai yang ada di Institusi kepolisian bagian
sumber daya manusia, perencanaan, investigasi, logistik,
keuangan, operasional, intelijen, dan administrasi yang berjumlah
100 orang. Peneliti mengasumsikan karakteristik populasi adalah
homogen, artinya semua pegawai memdapatkan pelayanan yang
sama dari pihak institusi. Jumlah sampel yang dapat dianggap
representatif dapat dilakukan melalui penyebaran kuesioner
kepada 100 responden (Emory, 1999), namun kuesioner yang
dikembalikan pada peneliti adalah sebanyak 70 responden.

4.2. Deskripsi Statistik
4.2.1. Deskripsi Responden

Analisis karakteristik responden digunakan untuk
memperoleh gambaran sampel dalam penelitian ini. Data yang
menggambarkan karakteristik responden merupakan informasi
tambahan untuk memahami hasil penelitian. Karakteristik
responden dalam penelitian ini disajikan berdasarkan jenis
kelamin, usia, pendidikan, status dan lama kerja. Ringkasan
berbagai karakteristik tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut
ini:

Tabel 4.1
Karakteristik Responden

Karakteristik Responden Total (Orang) %

Usia
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59

4
52
13
1

5,7
74,3
18,6
1,4

Total 70 100

Jenis Kelamin Laki – Laki 47 67,1
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Perempuan 23 32,9

Total 70 100

Pendidikan
SMA
D3
S1
S2

44
6

19
1

62,9
8,6

27,1
1.4

Total 70 100

Status Belum Menikah
Menikah

5
65

7,1
92,9

Total 70 100

Lama Kerja
1 – 5
6 – 10
11 – 13

2
23
45

2,9
32,9
64,3

Total 70 100

Sumber: Data primer diolah 2013

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar
responden berusia 30 – 39 tahun yakni sebesar 52 orang (74,3%),
jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak
daripada jumlah responden perempuan yang yang ditunjukkan
sebesar 67,1% untuk responden laki-laki dan 32,9% responden
perempuan. Sebagian besar responden berpendidikan SMA yakni
sebanyak 44 orang atau 62,9% dan sebagian besar responden
telah menikah. Sedangkan untuk faktor demografi terakhir yaitu
lama kerja menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah
bekerja selama 11 – 13 tahun.

4.2.2. Deskripsi Variabel
1. Variabel Gaya Kepemimpinan

Variabel gaya kepemimpinan terdiri dari 4 dimensi yaitu gaya
kepemimpinan instruksi, gaya kepemimpinan konsultasi, gaya
kepemimpinan partisipasi, gaya kepemimpinan delegasi dengan 13
indikator menjelaskan tugas, mengarahkan, pengawasan, mengambil
keputusan, menentukan tujuan, motivasi dan relasi, memecahkan
masalah, memberikan keleluasaan, saling mempercayai,
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mendiskusikan masalah, menentukan langkah-langkah, wewenang,
kepercayaan yang diungkap dalam 13 butir pertanyaan yang telah
valid dengan 5 alternatif jawaban sesuai dengan skala likert (1-5).
Penelitian in dilakukan dengan 70 responden. Berdasarkan data
tersebut, maka deskriptif variabel gaya kepemimpinan adalah:

Tabel 4.2
Deskripsi Variabel Gaya Kepemimpinan

Aspek Pertanyaan SS S R TS STS Rata
-rata

Instruksi Atasan selalu menjelaskan
tugas -tugas yang akan
anda kerjakan

32 31 5 2 0 4,3

Atasan anda banyak
melakukan pengarahan
secara spesifik untuk
menyelesaikan suatu
pekerjaan

15 37 16 2 0 3,9

Atasan anda selalu
melakukan pengawasan
secara ketat kepada
bawahan dalam meny
elesaikan suatu pekerjaan

7 35 19 7 0 3,5

Rata-rata 3,9

konsulta
si

Anda selalu meminta
atasan beri saran atas
keputusan yang akan
diterapkan di tempat kerja

5 28 10 15 0 3,0

Anda selalu meminta
atasan atas keputusan yang
akan diterapkan di tempat
kerja

12 25 23 5 0 3,5

Atasan memberi
kesempatan kepada anda
untuk mendiskusikan
masalah

18 19 16 14 0 3,5

Rata-rata 3,3

Partisipa
si

Atasan mengajak anda
untuk memecahkan
masalah secara
bersama-sama

9 28 8 14 0 3,1
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Keputusan yang diambil
atas suatu masalah
merupakan kesepakat an
anda bersama atasan anda

9 20 19 13 0 3,1

Atasan anda lebih
mengutamakan kerjasama
dalam pencapaian tujuan

12 26 20 12 0 3,5

Rata-rata 3,3

Delegasi Atasan anda menyerahkan
seluruh tanggung jawab
pekerjaan kepada bawahan

8 16 11 18 0 2,7

Atasan anda menyerahkan
seluruh pemecahan
masalah kepada bawahan

1 9 13 34 0 2,3

Dalam membentuk suatu
rencana, seluruhnya
diserahkan atasan kepada
bawahan

3 11 18 29 0 2,6

Cara pelaksanaan tugas
diserahkan kepada
bawahan

7 28 20 10 0 3,3

Rata-rata 2,7

Sumber: data diolah, 2013

Dari data di atas dapat dilihat bahwa instruksi memiliki
rata-rata tertinggi pada gaya kepemimpinan hal ini ditunjukkan
dengan nilai rata-rata sebesar 3,9, artinya pimpinan selalu
memberikan instruksi dengan menjelaskan tugas, mengarahkan
pelaksanaan tugas dan melakukan pegawasan. Sedangkan aspek gaya
kepemimpinan yang paling rendah adalah delegasi yang memiliki nilai
rata-rata sebesar 2,7 hal ini berarti pimpinan masih kurang dapat
melaksanakan fungsi delegasi kepada bawahan untuk tugas yang
harus dilaksanakan. Sedangkan untuk partisipasi dan konsultasi
memiliki nilai cukup dengan ditunjukkan nilai rata-rata sebesar 3,3.

2. Variabel Budaya Organisasi
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Variabel budaya organisasi yang terdiri dari 5 dimensi yaitu,
Confirmity, responsibility, Standard, Clarity dan team spirit dengan 10
indikator, peraturan kerja, prosedur/ketaatan, memecahkan masalah,
melaksanakan tugas, meningkatkan kinerja, kepuasan kerja,
keterbukaan/kejelasan, visi dan misi institusi, membantu dalam
pelaksanaan tugas, hubungan atasan dan bawahan, diungkap melalui
10 butir petanyaan yang telah valid dengan 5 alternatif jawaban sesuai
dengan skala likert (1-5)

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 70 responden.
Berdasarkan data tersebut, maka deskriptif variabel budaya
organisasi adalah:

Tabel 4.3

Deskripsi Variabel Budaya Organisasi

Aspek Pertanyaan SS S R TS STS Rata
-rata

Confirmi
ty

Dalam Institusi ini anda
telah mentaati aturan dan
prosedur yang ada

45 15 7 3 0 4,6

Dalam institusi ini anda
menyelesaikan pekerjaan
tepat waktu, karena
tekanan atasan

36 17 9 8 0 4,1

Rata-rata 4,3

Responsi
bility

Anda menyelesaikan
pekerjaan tepat waktu,
karena merasa punya
tanggungjawab

14 26 25 5 0 3,4

Dalam menyelesaikan
pekerjaan, jika ada masalah
diselesaikan sendiri dan
melibatkan atasan anda

13 30 17 10 0 3,6

Rata-rata 3,1

Standard Dalam penyelesaian
pekerjaan yang ditentukan
dengan tepat waktu dan
bermutu

12 29 21 8 0 3,8
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Anda mendapatkan
pekerjaan untuk
diselesaikan dengan tepat
waktu, dengan tekanan
sangsi atas pekerjaannya

31 19 14 6 0 4,5

Rata-rata 4,2

Clarity Anda merasa tidak sulit
dalam melaksanakan tugas,
karena kejelasan dari
atasan

23 28 13 6 0 3,5

Setiap kebijakan yang
diambil oleh atasan selalu
dijelaskan karena
berhubungan dengan
peningktan pekerjaan

13 23 30 6 0 3,2

Rata-rata 3,4

Team
spirit

Anda selalu menjaga
hubungan baik dengan
rekan kerja dalam
pelaksanaan pekerjaannya

17 33 18 2 0 3,6

Anda selalu menjaga
hubungan baik antara
pimpinan dan rekan kerja

14 36 17 3 0 3,5

Rata-rata 3,5

Sumber : Data primer yang diolah 2013

Dari hasil deskripsi data variabel di atas dapat dikatakan pada
variabel budaya organisasi aspek confirmity dan standar termasuk
dalam kategori sangat tinggi yang ditunjukkan dengan rata-rata 4,3
untuk aspek confirmity dan rata-rata sebesar 4,2 untuk aspek standar.
Sedangkan untuk aspek responsibility termasuk dalam kriteria cukup
yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata 3,1. Untuk aspek clarity dan
team spirit masuk dalam kategori tinggi yang ditunjukkan dengan
nilai rata-rata untuk aspek clarity sebesar 3,8 dan aspek team spirit
sebesar 3,5.
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3. Variabel Kinerja Pegawai

Variabel kinerja pegawai terdiri dari 5 dimensi yaitu kemampuan,
kedisiplinan, kesungguhan kerja dan hasil kerja pegawai dengan 10
indikator memberikan pengambilan keputusan, kemampuan
menginterpetasikan tugas, ketepatan waktu menyelesaikan tugas,
penyusunan langkah-langkah, pemenuhan target melalui 10 butir
pertanyaan yang telah valid dengan 5 alternatif jawaban sesuai
dengan skala likert (1-5). Penelitian dilakukan dengan menggunakan
70 responden. Berdasarkan data tersebut, maka deskriptif variabel
budaya organisasi adalah:

Tabel 4.4
Deskripsi variabel kinerja pegawai

Aspek Pertanyaan SS S R TS STS Rata
-rata

Kemamp
uan

Saya mampu mengambil
keputusan atas pekerjaan
yang diberikan

24 35 8 3 0 4,2

Saya mampu untuk
memahami dan
menginterpretasikan tugas
yang diberikan

21 40 6 3 0 4,0

Saya mampu
menyelesaikan tugas yang
diberikan dengan baik

18 26 20 6 0 3,5

Rata-rata 3,9

Kedisipli
nan

Saya menyelesaikan tugas
tepat waktu

8 16 30 16 0 2,8

Saya melaksanakan tugas
sesuai dengan prosedur
yang ada

20 14 30 6 0 3,6

Rata-rata 3,2

Kesungg
uhan
kerja

Tugas yang saya kerjakan
sesuai dengan target yang
diberikan

19 28 20 3 0 3,6

Dalam mengerjakan tugas
saya menyusun langkah

18 27 23 2 0 3,6



37

kerja

Rata-rata 3,6

Hasil
kerja

Laporan yang saya berikan
kepada atasan tepat waktu

13 24 27 6 0 3,3

Saya dapat menyelesaikan
masalah yang ada dalam
pekerjaan dengan baik

34 21 10 5 0 3,9

Pekerjaan yang saya
lakukan sudah memenuhi
target yang ditetapkan

42 15 9 3 0 4,0

Rata-rata 3,7

Sumber : Data primer yang diolah 2013

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pada variabel kinerja pegawai
aspek kemampuan, kesungguhan kerja dan hasil kerja pegawai termasuk
dalam kategori tinggi hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata untuk
masing-masing aspek yakni pada aspek kemampuan sebesar 3,9; aspek
kesungguhan kerja sebesar 3,6 dan aspek hasil kerja sebesar 3,7.
Sedangkan untuk aspek kedisiplinan termasuk dalam kategori cukup
yakni ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 3,2.

4.3. Uji asumsi Klasik

4.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi, variable terikat dan variable bebas keduanya mempunyai
distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah
memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk
menguji apakah distribusi data normal atau tidak, salah satu cara
termudah untuk melihat normalitas adalah melihat histogram
yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi
yang mendekati distribusi normal. Namun demikian dengan hanya
melihat histogram hal ini bisa menyesatkan khususnya untuk
jumlah sample yang kecil. Metode yang lebih handal adalah
dengan melihat normal probality plot yang membandingkan
distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi
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kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan
membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data akan
dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah
normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya
akan mengikuti garis diagonalnya. (Imam Ghozali 2006). Hasil
scatter plot untuk uji normalitas adalah sebagai berikut

Gambar 4.1

Uji normalitas

Jika dilihat berdasarkan grafik diatas, maka dari semua data
berdistribusi normal. Hal ini karena semua data yang menyebar
mengikuti garis normalitas.

4.3.2. Uji Heteroskedastistas

Imam Ghozali (2006) juga berpendapat bahwa uji
heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu
pengamatan kepengamatan lain tetap, maka disebut
homoskedastisitas jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model
regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi
heteroskedastisitas.
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Deteksi adanya heteroskedastisitas dengan melihat ada
tidaknya pola tertentu pada grafik, dimana sumbu X adalah Y yang
telah diprediksi dan sumbu Y adalah residual (Y prediksi-Y
sesungguhnya) yang telah di-studentized. (Singgih Santoso, 2000)
Adapun grafik hasil uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

Gambar 4.2

Gambar Uji Heteroskedastisitas

Dari grafik terlihat titik-titik yang menyebar secara acak,
tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar
baik diatas maupun dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Hal ini
berarti tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi,
sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi
keputusan pegawai.

4.3.3. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2006) Multikolinieritas dapat juga dilihat
dari tolerance dan lawanya Variance Inflation Factor (VIF). Ukuran
ini menunjukan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan
oleh variabel bebas lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap
variabel bebas menjadi variabel terikat dan digunakan regresi
terhadap variabel bebas lainnya. Tolerance mengukur variabilitas
variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh
variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance rendah sama dengan
nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/tolerance) dan menunjukan adanya
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kolinearitas 0,10 atau sama dengan nilai VIF di atas 10. Setiap
analisa harus menentukan tingkat kolinearitas yang masih dapat
ditolerir.

Hasil analisa pada bagian coefficient terlihat untuk kedua
variabel independent, angka VIF kurang dari 10 (1,759 dan 1,759).
Demikian juga dengan nilai tolerance yang lebih dari 0,1 yaitu
0,568 dan 0,568.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi
tersebut tidak terdapat problem multikoliniearitas. Model regresi
yang ada layak untuk dipakai.

4.4. Uji Regresi

4.4.1. Uji Hipotesis

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi
linier berganda. Analisi yang digunakan untuk mengetahui besar
pengaruh variabel-variabel bebas (independent) Gaya Kepemimpinan (X1),
Budaya organisasi terhadap variabel terikat (dependent) yaitu Kinerja
pegawai (Y)

Berdasarkan perhitungan melalui komputer dengan
menggunakan program SPSS.16 diperoleh hasil regresi sebagai berikut:

Tabel 4.5
Tabel Uji Regresi Berganda Gaya Kepemimpinan dan Budaya

Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai
Coefficientsa

Model

Unstandardiz
ed

Coefficients

Standard
ized

Coefficie
nts

t Sig.

Collinearity
Statistics

B
Std.
Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) 15.232 3.579 4.256 .000

gaya
kepemimpinan

.270 .069 .471 3.920 .000 .568 1.759

budaya
organisasi

.272 .125 .261 2.171 .034 .568 1.759
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Tabel Uji Regresi Berganda Gaya Kepemimpinan dan Budaya
Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai

Coefficientsa

Model

Unstandardiz
ed

Coefficients

Standard
ized

Coefficie
nts

t Sig.

Collinearity
Statistics

B
Std.
Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) 15.232 3.579 4.256 .000

gaya
kepemimpinan

.270 .069 .471 3.920 .000 .568 1.759

budaya
organisasi

.272 .125 .261 2.171 .034 .568 1.759

a. Dependent Variable: kinerja pegawai

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, maka persamaan regresi yang
terbentuk adalah:

Y= 15.232+ 0.270X1 + 0.272X2

Besarnya koefisien variabel gaya kepemimpinan dan budaya
organisasi adalah positif, hal ini berarti pengaruh gaya kepemimpinan dan
budaya organisasi terhadap kinerja pegawai adalah positif dan signifikan.
Kondisi ini mengandung arti semakin baik gaya kepemimpinan dan
semakin baik budaya organisasi yang berakibat peningkatan kinerja
pegawai.

1.4.2. Uji Koefisien Determinasi Variabel Gaya Kepemimpinan
dan Buadaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa
jauh kemampuan model dalam menerangkan model variasi independen.
Nilai koefisien determinasi adalah 0-1 (Imam Gozali, 2006). Semakin besar
(R2) suatu variabel independent menunjukan semakin dominannya
pengaruh terhadap variabel dependennya

Tabel 4.6
Hasil Perhitungan Koefisien determinasi (R2) Variabel

Gaya kepemimpinan dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja
Karyawan
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Model R
R

Square
Adjusted R

Square
Std. Error of the

Estimate
1 .671a .451 .434 3.58608

a. Predictors: (Constant), budaya organisasi, gaya
kepemimpinan

Dari Tabel 4.13, seberapa besar pengaruh variabel bebas
terhadap variabel terikat dapat dilihat koefisien determinasi (R
Squere) sebesar 0,434 atau 43,4% artinya variabel gaya
kepemimpinan dan budaya organisasi mampu menjelaskan variasi
kinerja pegawai sebesar 43,4% sedangkan sisanya 56,6%
dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini yaitu: Budaya
organisasi, pendidikan, pengalaman, perilaku, senior dan junior,
perekrutan, sistem penegakan hukum.

4.5. Pengujian Hipotesis

1. Uji Hipotesis gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai

Berdasarkan hasil perhitungan t hitung pada Tabel 4.6
diperoleh nilai t sebesar 3.920 dengan nilai P value sebesar
0,000. Melihat besarnya P value yang lebih kecil dari 0,05 maka
disimpulkan bahwa ada pengaruh variabel gaya kepemimpinan
terhadap kinerja pegawai. Sedangkan berdasarkan persamaan
regresi terlihat bahwa koefisien untuk variabel ini bernilai positif,
sehingga dapat diartikan bahwa pengaruh yang diberikan oleh
variabel gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai adalah
positif. Kondisi ini mengandung arti bahwa semakin tinggi gaya
kepemimpinan situasional maka semakin tinggi kinerja
pegawai.

2. Uji Hipotesis budaya organisasi terhadap kinerja pegawai

Berdasarkan hasil perhitungan t hitung pada Tabel 4.11
diperoleh nilai t sebesar 2,171 dengan nilai P value sebesar
0,034. Melihat besarnya P value yang lebih kecil dari 0,05
maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh variabel budaya
organisasi terhadap kinerja pegawai. Sedangkan berdasarkan
persamaan regresi terlihat bahwa koefisien untuk variabel ini
bernilai positif, sehingga dapat diartikan bahwa pengaruh yang
diberikan oleh variabel budaya organisasi terhadap kinerja
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pegawai adalah positif. Kondisi ini mengandung arti bahwa
semakin tinggi budaya organisasi maka semakin tinggi kinerja
pegawai.

3. Uji Hipotesis gaya kepemimpinan dan budaya organisasi
terhadap kinerja pegawai. Hasil perhitungan uji hipotesis secara
bersama-sama dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Tabel uji Hipotesis berganda gaya kepemimpinan dan Budaya

organisasi Terhadap kinerja karyawan
ANOVAb

Model
Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

1 Regression 707.025 2 353.513 27.489 .000a

Residual 861.617 67 12.860

Total 1568.643 69

a. Predictors: (Constant), budaya organisasi, gaya
kepemimpinan

b. Dependent Variable: kinerja

Berdasarkan hasil perhitungan F hitung pada tabel 4.14,
diperoleh nilai F hitung sebesar 27.489 dengan nilai p value
sebesar 0,000. Melihat besarnya p value yang lebih kecil dari 0,05,
maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama gaya
kepemimpinan dan budaya organisasi berpengaruh terhadap
kinerja pegawai.

4.6. Pembahasan Hasil

Pada pembahasan ini akan dibahas mengenai hasil analisa
data untuk menjawab hipotesis yang diajukan.

Pada hipotesis pertama menyatakan bahwa gaya
kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja pegawai dan hipotesis ini diterima. Hal ini sesuai dengan
pendapat Siagian (2003) yang menyatakan bahwa kepemimpinan
yang terdapat dalam suatu organisasi memainkan peran penting
yang sangat dominan dalam keberhasilan organisasi tersebut
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dalam menyelenggarakan berbagai kegiatannya terutama dalam
kinerja para pegawai.

Dalam penelitian ini terlihat bahwa pemimpin telah
memberikan instruksi kepada bawahan dengan menjelaskan
terlebih dahulu tugas yang harus dikerjakan, setelah itu pemimpin
melakukan pengarahan dan pengawasan atas tugas yang
diberikan kepada anak buah. Selain itu pemimpin juga
mengkonsultasikan dahulu kepada bawahan sebelum
pengambilan keputusan untuk menentukan tujuan sehingga
memberikan motivasi dan mempererat relasi dengan bawahan,
dalam hal ini pula pemimpin berpartisipasi dalam tugas yang
diberikan kepada bawahan sehingga dapat menimbulkan rasa
saling percaya. Adanya partisipasi dan fungsi kepemimpinan
lainnya yang ditunjukkan oleh seorang pemimpin yang situasional
dapat memotivasi dan mendorong bawahan untuk bekerja secara
maksimal, sehingga meningkatkan kinerja pegawai.

Faktor gaya kepemimpinan merupakan faktor tertinggi yang
mempengaruhi kinerja pegawai. Kondisi ini menandakan bahwa
pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya sangat
membutuhkan peran pemimpin yang dapat memimpin dengan
baik. Pimpinan yang baik dapat mendorong pegawai untuk
bekerjasama dan saling memperhatikan tugas-tugas tersendiri
bagi pegawai untuk meningkatkan kinerja kerja yang terbaik
kepada masyarakat atau stakeholder.

Pada Institusi Kepolisian Timor – Leste, pegawai terlihat
adanya kemampuan pimpinan dengan menerapkan gaya
kepemimpinan situasional mampu mempengaruhi, dan
memberikan dorongan, mengarahkan pegawai serta membimbing
sesuai dengan situasi dari pegawai yang ada guna meningkatkan
kinerja kerja untuk pelaksanaan tugas sesuai dengan aturan atau
norma-norma yang ada. Pemimpin yang memiliki keberanian
untuk bekerjasama dapat menjadi panutan bagi pegawai dalam
menjalankan tugas sehari – hari sehingga dapat mendorong
pegawai untuk meningkatkan kinerja kerja yang optimal.

Pengaruh Gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai
didukung oleh pendapat, Thoyib (2005) yang menjelaskan bahwa
gaya kepemimpinan berpengaruh secara tidak langsung terhadap
tingkat kinerja kerja pegawai melalui variabel tingkat fasilitas serta
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iklim organisasi, artinya pemimpin memiliki perang dalam
membentuk iklim organisasi yang lebih kondusif, sehingga dengan
iklim yang kondusif akan terbentuk tingkat kinerja pegawai yang
lebih baik. Dalam studi yang lain, menegaskan bahwa gaya
kepemimpinan para pemimpin baik di level Institusi maupun
komando dengan Instansi yang relevan untuk memberdayakan
bawahan, agar bawahan mampu meningkatkan produktivitas
mereka dalam mencapai tujuan. Mardionono (2000) menyatakan
para pemimpin juga memainkan peranannya dalam membantu
kelompok, individu untuk mencapai kinerja pegawai yang baik.

Pada hipotesis kedua menyatakan bahwa budaya organisasi
berpengaruh terhadap kinerja pegawai dan hipotesis ini diterima.
Hal ini mendukung pernyataan yang dikemukakan oleh Robbins
(2006) bahwa budaya organisasi dapat mempengaruhi kinerja
pegawai dalam melaksanakan tugas yang maksimum. Faktor
budaya organisasi menjadi faktor terbesar yang mempengaruhi
kinerja pegawai. Kondisi ini menandakan bahwa pegawai dalam
pencapaian kinerja selalu membutuhkan instruksi agar dengan
kejelasan yang jelas akan meningkatkan kerja yang baik. Hal ini
akan mendorong pegawai untuk bekerja lebih terarah baik dalam
pelaksanaan maupun pelayanan sesuai visi dan misi suatu
institusi.

Budaya organisasi dalam penelitian ini tercermin dalam
perumusan tujuan dan kebijakan organisasi kepolisian yang
didukung oleh pegawai, adanya standar kinerja, adanya komitmen
pegawai dalam pencapaian tujuan, dan adanya semangat tim yang
mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja. Kondisi tersebut
terjadi pada Institusi Kepolisian, dimana dengan budaya
organisasi dapat menyebabkan pegawai yang berpartisipasi dalam
pelaksanaan tidak dengan keagresifan dan berprestasi yang baik
untuk mencapai tujuan organisasi.

Hal ini pendapat Kottler & Heskett (1992), menempatkan
budaya organisasi sebagai faktor utama yang mengkondisikan
faktor – faktor lainnya, sehingga secara realiti dapat dikatakan
bahwa budaya organisasi memiliki keterkaitan erat terhadap
keberhasilan suatu organisasi. Dan Moeljono (2008) keberhasilan
suatu oragnisasi dalam mencapai tujuan ternyata tidak lagi hanya
ditentukan oleh keberhasilan dalam mengim-plementasi prinsip –
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prinsip manajemen, seperti planning, organizing, leading dan
controlling saja, melainkan ada faktor lain yang “tidak tampak”
yang lebih menentukan berhasil atau tidaknya suatu organisasi
mencapai tujuannya, untuk menentukan apakah manajemen
dapat diimplementasikan atau tidak. Faktor tersebut adalah
budaya organisasi.

Variabel gaya kepemimpinan situasional dan budaya
organisasi memiliki koefisien determinasi sebesar 0,434 yang
artinya bahwa variabel kepemimpinan organisasional dan budaya
organi-sasi secara bersama-sama memiliki kontribusi efektif
terhadap kinerja pegawai sebesar 43,4%.

Sedangkan 56,6% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang
tidak diteliti seperti jenis kelamin, jenjang pendidikan, jenjang
jabatan, dan lama kerja.


