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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Budaya Organisasi 

2.1.1 Pengertian Budaya Organisasi 

Menurut Robbin (2008) mendefinisikan bahwa budaya 

organisasi adalah sebagai suatu sistem makna yang dianut oleh 

anggota-anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan 

organisasi lain. Robbin mendifenisikan budaya organisasi sebagai 

sebuah sistem pemaknaan bersama yang dibentuk oleh anggotanya 

yang sekaligus menjadi pembeda dengan organisasi lain. Menurut 

Riani (2011) menjelaskan bahwa budaya organisasi merupakan 

sistem dari shared value, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan dalam 

suatu organisasi yang saling berinteraksi dengan struktur formalnya 

untuk menciptakan norma-norma perilaku. Budaya organisasi juga 

mencakup nilai-nilai dan standar-standar yang mengarahkan 

perilaku pelaku organisasi dan menentukan arah organisasi secara 

keseluruhan.  

Budaya organisasi adalah simbol dan interaksi unik pada 

setiap organisasi. Hal ini meliputi cara berpikir, berperilaku, 

berkeyakinan yang sama-sama dimiliki oleh anggota unit. Budaya 

organisasi tampak dalam dimensi aktivitas tugas dan aktivitas 

pemeliharaan (dinamika) kelompok/organisasi yang berupa 

penggunaan bahasa, pengambilan keputusan, teknologi yang 

digunakan, dan praktik kerja sehari-hari. 

Budaya organisasi merujuk pada suatu system pengertian 

bersama yang dipegang oleh anggota-anggota suatu organisasi, yang 

membedakan organisasi tersebut dari organisasi lainya.  
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Budaya organisasi menurut Robbbins (2008) merupakan 

suatu sistem dari arti bersama yang dianut oleh para anggotanya 

yang membedakan organisasi dari organisasi lainnya.  

Menurut Kreitner & Kinicki (2007) budaya organisasi adalah 

nilai dan keyakinan bersama yang mendasari identitas organisasi.  

Tingkat organisasional, budaya merupakan seperangkat 

asumsi-asumsi, keyakinan-keyakinan, nilai-nilai dan persepsi yang 

dimiliki bersama oleh anggota kelompok dalam suatu organisasi, 

yang membentuk dan mempengaruhi sikap, perilaku, serta petunjuk 

dalam memecahkan masalah (Gibson, Ivanicevic & Donelly, 2009). 

Menurut Fuad Mas’ud (2004) menyatakan bahwa budaya 

organisasi adalah sistem makna, nilai-nilai dan kepercayaan yang 

dianut bersama dalam suatu organisasi yang menjadi rujukan untuk 

bertindak dan membedakan organisasi satu dengan organisasi lain. 

Disebutkan juga oleh Hofstede (1993) dalam Fuad Mas’ud (2004) 

indikator-indikator budaya adalah sebagai berikut : profesionalisme 

pegawai, sikap terbuka, keteraturan pegawai, rasa tidak curiga pada 

rekan kerja, integrasi pegawai. 

Dari beberapa pengertian budaya organisasi diatas dapat 

disintesiskan bahwa budaya organisasi adalah identitas organisasi 

berdasarkan kesesuaian perilaku yang dianut oleh para anggotanya, 

mengikat dan mempengaruhi sikap, perilaku, serta petunjuk dalam 

memecahkan masalah yang menjadi rujukan untuk bertindak dan 

membedakan organisasi satu dengan organisasi lain yang 

dipengaruhi profesional pegawai, sikap terbuka, rasa tidak curiga 

pada rekan kerja dan integrasi pegawai. 

 

2.1.2 Karakteristik Budaya Organisasi 

Adapun karakteristik dari pada budaya organisasi adalah 

inovasi dan pengambilan resiko, perhatian kerincian, orientasi hasil, 
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orientasi orang, orientasi tim, keagresifan, kemantapan. Disini dasar 

pemilihan karakteristik-karakteristik tersebut karena karakter yang 

dipilih dianggap sudah bisa mewakili atau sudah menangkap hakikat 

budaya organisasi.  

Menurut Robbins (2008), ada tujuh karakteristik utama yang 

secara keseluruhan, mencakup isi dari budaya organisasi. Ketujuh 

karakteristik tersebut adalah :  

1. Inovasi dan pengembalian risiko, yaitu sejauh mana para 

karyawan didorong untuk inovatif dan mengambil risiko.  

2. Perhatian ke rincian, yaitu sejauh mana para karyawan 

diharapkan memperlihatkan presisi (kecermaatan) analisis dan 

perhatian kerincian.  

3.  Orientasi hasil, yaitu sejauh mana manajemen memusatkan pada 

hasil bukannya pada teknik dan proses yang digunakan untuk 

mencapai hasil itu.  

4. Orientasi orang, yaitu sejauh mana keputusan manjemen 

memperhitungkan efek hasil-hasil pada orang-orang didalam 

organisasi tertentu.  

5. Orientasi tim, yaitu sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan 

sekitar tim-tim, bukannya individu-individu.  

6.  Keagresifan, yaitu sejauh mana orang-orang itu agresif dan 

kompetitif bukannya santai-santai. 

7. Kemantapan, Sejauh mana kegiatan organisasi menekankan 

dipertahankannya status quo sebagai kontras dari pertumbuhan.  

Adapun karakteristik budaya organisasi menurut Fuad 

Mas’ud, (2004) meliputi: (1) Profesionalisme; (2) Jarak dari 

manajemen; (3) Percaya pada rekan sekerja; (4) Keteraturan; (5) 

Permusuhan; (6) Integrasi, pendapat pihak lainnya. 
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2.1.3 Fungsi Budaya Organisasi 

Budaya organisasi menurut Tika Pabundu (2006) memiliki 

beberapa fungsi yaitu (1) sebagai batas pembeda terhadap 

lingkungan, organisasi maupun kelompok lain, (2) sebagai perekat 

bagi staf dalam suatu organisasi, (3) mempromosikan stabilitas 

sistem sosial, (4) sebagai mekanisme kontrol dalam memadu dan 

membentuk sikap serta perilaku staf, (5)sebagai integrator, (6) 

membentuk perilaku bagi para staf, (7) sebagai sarana untuk 

menyelesaikan masalah-masalah pokok organisasi, (8) sebagai 

acuan dalam menyusun perencanaan perusahaan, (9) sebagai alat 

komunikasi, (10) sebagai penghambat berinovasi.  

Menurut Robbins (2008) menjelaskan bahwa budaya 

organisasi adalah sebuah proses deskripsi mengenai keadaan 

organisasi. Penelitian mengenai budaya organisasi berfokus pada 

staf mampu merasakan budaya organisasi, terlepas dari mereka suka 

atau tidak suka pada budaya organisasi tersebut. Budaya organisasi 

dapat dirasakan keberadaannya melalui perilaku anggota dalam 

organisasi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari pola dan cara-cara 

berpikir, merasa, menanggapi dan menuntun para anggota organisasi 

dalam mengambil keputusan maupun kegiatan-kegiatan lainnya 

dalam organisasi.  

Menurut Robbins (2008) menjelaskan bahwa pelaksanaan 

budaya organisasi dapat dikaji dari dimensi budaya organisasi. 

Dimensi budaya organisasi tidak ditetapkan secara mudah 

melainkan berdasarkan studi empiris. Studi empiris ini biasanya 

tidak dilakukan menggunakan sampel kecil melainkan 

menggunakan sampel besar yang melibatkan beberapa organisasi. 

Hasilnya tidak ditemukan dimensi budaya yang berlaku secara 

umum. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa memahami budaya 

organisasi melalui dimensi-dimensinya dapat menggambarkan 
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budaya organisasi dari suatu organisasi tersebut. Banyak ahli yang 

menguraikan dimensi-dimensi dalam budaya organisasi salah 

satunya adalah Denison.  

 

2.1.4 Peran Budaya Organisasi  

Budaya organisasi pada dasarnya mewakili norma-norma 

perilaku yang diikuti oleh para anggota organisasi, termasuk anggota 

organisasi yang berada dalam hirarki organisasi, misalnya bagi 

organisasi yang didominasi oleh pendiri, maka budaya organisasi 

yang ada didalam organisasi tersebut menjadi wahana untuk 

mengkomunikasikan harapan-harapan pendiri kepada pekerja 

lainnya. 

Jika budaya terbentuk dari norma-norma moral, sosial dan 

perilaku dari sebuah organisasi yang didasarkan pada keyakinan, 

tindak-tanduk, dan prioritas anggota-anggotanya, maka pemimpin 

secara definitif adalah anggota dan banyak mempengaruhi perilaku-

perilaku dengan contoh ketulusan anggota organisasi itu sendiri. 

Didalam model manajemen apapun, para pemimpin selalu 

bertanggung jawab atas keteladanannnya (Robbins, 2003). Budaya 

organisasi pada dasarnya mewakili norma-norma perilaku yang 

diikuti oleh para anggota organisasi, termasuk anggota organisasi 

yang berada dalam hirarki organisasi, misalnya bagi organisasi yang 

didominasi oleh pendiri, maka budaya organisasi yang ada didalam 

organisasi tersebut menjadi wahana untuk mengkomunikasikan 

harapan-harapan pendiri kepada pekerja lainnya. 

Jika budaya terbentuk dari norma-norma moral, sosial dan 

perilaku dari sebuah organisasi yang didasarkan pada keyakinan, 

tindak-tanduk, dan prioritas anggota-anggotanya, maka pemimpin 

secara definitive adalah anggota dan banyak mempengaruhi 

perilaku-perilaku dengan contoh ketulusan anggota organisasi itu 
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sendiri. Didalam model manajemen apapun, para pemimpin selalu 

bertanggung jawab atas keteladanannnya (Robbins, 2003). 

Budaya Organisasi mempunyai dua tingkatan yang berbeda 

yang dapat ditinjau dari sisi kejelasan, dan ketahanan terhadap 

perubahan. Pada tingkatan yang lebih dalam dan kurang terlihat, 

budaya merujuk kepada nilai-nila yang dianut bersama oleh orang 

dalam kelompok dan cenderung bertahan sepanjang waktu bahkan 

meskipun anggota kelompok sudah berubah. 

Mengetahui peran budaya organisasi dalam suatu organisasi. 

Budaya organisasi mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya 

mencapai tujuan organisasi. Akan tetapi budaya organisasi juga 

dapat menghambat perkembangan organisasi. Berikut ini 

dikemukakan peran budaya organisasi terhadap organisasi, anggota 

organisasi, dan mereka yang berhubungan dengan organisasi 

(Wirawan, 2007). 

1. Identitas organisasi.  

Budaya organisasi berisi satu set karakteristik yang 

melukiskan organisasi dan membedakannya dengan organisasi 

yang lain. Budaya organisasi menunjukan identitas organisasi 

kepada orang diluar organisasi. 

2. Menyatukan organisasi.  

Budaya organisasi merupakan lem normatif yang merekatkan 

unsur-unsur organisasi menjadi satu. Norma, nilai-nilai, dan 

kode etik budaya organisasi menyatukan dan mengkoordinasi 

anggota organisasi. Ketika akan masuk menjadi anggota 

organisasi, para calon anggota organisasimempunyai latar 

belakang budaya dan karakteristik yang berbeda. Agar dapat 

diterima sebagai anggota organisasi, mereka wajib menerima 

dan menerapkan budaya organisasi. 
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3. Reduksi konflik.  

Budaya organisasi sering dilukiskan sebagai semen atau lem 

yang menyatukan organisasi. Isi budaya mengembangkan 

kohesi sosial anggotaorganisasi yang mempunyai latar 

belakang berbeda, pola pikir, asumsi, dan filsafat organisasi 

yang sama memperkecil perbedaan dan terjadinya konflik 

diantara anggota organisasi. 

4. Komitmen kepada anggota organisasi dan kelompok.  

Budaya organisasi bukan saja menyatukan, tetapi juga 

memfasilitasi komitmen anggota organisasi kepada organisasi 

dan kelompok kerjanya. Budaya organisasi yang kondusif 

mengembangkan rasa memiliki dan komitmen tinggi terhadap 

organisasi dan kelompok kerjanya. 

5. Reduksi ketidakpastian. 

 Budaya organisasi mengurangi ketidakpastian dan 

meningkatkan kepastian. Dalam mencapai tujuannya, 

organisasi menghadapi ketidakpastian dan kompleksitas 

lingkungan, demikian juga aktivitas anggota organisasi dalam 

mencapai tujuan tersebut. 

6. Menciptakan konsistensi.  

 Budaya organisasi menciptakan knsistensi berpikir, 

berperilaku, dan merespon lingkungan organisasi. Budaya 

organisasi memberikan perauran, panduan, prosedur, serta 

pola memproduksi dan melayani konsumen, nasabah, 

pelanggan, atau klien organisasi. 

7. Motivasi.  

 Budaya organisasi merupakan kekuatan tidak terlihat 

dibelakang faktor-faktor organisasi yang kelihatan dan dapat 

diobservasi. Budaya merupakan energi sosial yang membuat 

anggota organisasi untuk bertindak. Budaya organisasi 
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memotivasi anggota organisasi untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

8. Kinerja organisasi.  

Budaya organisasi yang kondusif menciptakan, meningkatkan, 

dan mempertahankan kinerja tinggi. Budaya organisasi yang 

kondusif menciptakan kepuasan kerja, etos kerja, dan motivasi 

kerja karyawan. Semua faktor tersebut merupakan indikator 

terciptanya kinerja tinggi dari karyawan yang akan 

menghasilkan kinerja organisasi yang juga tinggi. 

9. Keselamatan kerja.  

Budaya organisasi mempunyai pengaruh terhadap 

keselamatan kerja. Richard L Gardner (1999) dalam 

penelitiannya menunjukan bahwa faktor penyebab kecelakaan 

industri adalah budaya organisasi perusahan. Ada hubungan 

kausal positif antara budaya organisasi dan kecelakaan 

industri. Untuk meningkatkan kinerja keselamatan dan kerja. 

10. Sumber keunggulan kompetitif.  

Budaya organisasi merupakan salah satu sumber keunggulan 

kompetitif. Budaya organisasi yang kuat mendorong

 motivasi kerja, konsistensi, efektivitas, dan efisiensi, serta 

menurunkan ketidakpastian yang memungkinkan kesuksesan 

organisasi dalam pasar dan persaingan. 

 

2.1.5 Pembentukan Budaya Organisasi 

Pada dasarnya untuk membentuk budaya organisasi yang 

kuat memerlukan waktu yang cukup lama dan bertahap. Di dalam 

perjalanannya sebuah organisasi mengalami pasang surut, dan 

menerapkan budaya organisasi yang berbeda dari satu waktu ke 

waktu yang lain. Budaya bisa dilihat sebagai suatu hal yang 

mengelilingi kehidupan orang banyak dari hari ke hari, bisa 



21 

 

 

direkayasa dan dibentuk. Jika budaya dikecilkan cakupannya 

ketingkat organisasi atau bahkan kekelompok yang lebih kecil, akan 

dapat terlihat bagaimana budaya terbentuk, ditanamkan, 

berkembang, dan akhirnya, direkayasa, diatur dan diubah (Robbins, 

2003). 

Manajemen bisa mengintervensi guna mengubah budaya 

organisasi. Walau hal tersebut tepat bila dilakukan, tetapi budaya 

organisasi sukar diubah. Dalam hal ini memahami di mana 

mengawali proses perubahan budaya sangat penting dalam mengatur 

perilaku organisasi.  

Apabila manajemen bisa menciptakan budaya organisasi, 

manajemen akan dapat menggunakan alat yang sama untuk 

merubahnya. Budaya organisasi memberikan stabilitas dan 

kepastian bagi anggota organisasi.  

Oleh karena itu, manajer harus menerapkan perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang konsisten 

dengan kepercayaan dan nilai-nilai dari budaya yang diinginkan. 

Semua empat fungsi bisa memberikan kontribusi pada perubahan 

budaya, tetapi biasanya pengarahan sangat penting. 

Pada tingkat yang lebih jelas, budaya diwakili benda-benda 

khusus. Benda-benda khusus itu terdiri dari perwujudan fisik dari 

budaya organisasi. Contoh, organisasi mencakup akronim, gaya 

berpakaian, penghargaan, mitos dan cerita mengenai organisasi, 

daftar nilai yang dipublikasikan, upacara dan ritual yang dapat 

diamati, lapangan parkir khusus, dekorasi dan sebagainya (Kreitner 

dan Kinicki, 2005).  

Menurut Robbins (2003), Budaya Organisasi dapat dibentuk 

melalui beberapa cara. Cara tersebut biasanya melalui beberapa 

tahap yaitu:  
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1)  Seseorang (pendiri) mempunyai sejumlah ide atau gagasan 

tentang suatu pembentukan organisasi baru ; 

2)  Pendiri membawa satu atau lebih orng-orang kunci yang 

merupakan para pemikir dan membentuk sebuah kelompok inti 

yang mempunyai visi yang sama dengan pendiri. 

3) Kelompok tersebut memulai serangkaian tindakan untuk 

menciptakan sebuah organisasi. Mengumpulkan dana, 

menentukan jenis dan tempat usaha, dan lain-lain mengenai 

suatu hal yang relevan. 

4)  Langkah terakhir yaitu orang-orang lain dibawa masuk kedalam 

organisasi untuk berkarya bersama-sama dengan pendiri dan 

kelompok inti dan pada akhirnya memulai sebuah pembentukan 

sejarah bersama.  

Setiap perusahaan mempunyai budaya yang berbeda, 

tergantung dari apa yang dianut oleh pemimpin ketika membentuk 

organisasi tersebut. Budaya dapat bersifat kuat atau lemah, selain itu 

ada juga budaya yang salah dan sulit diubah, semua itu tergantung 

pada saat komitmen yang ingin dicapai dalam mendirikan 

organisasi. Budaya organisasi banyak berpengaruh pada pola 

perilaku dalam bidang (Schein, 2005): 

1. Nilai-nilai perusahaan (masalah baik-buruk, masalah etika) 

2. Suasana organisasi (bagaimana orang merasa dan beraksi) 

3. Gaya kepemimpinan (dalam melakukan wewenang).  

 

2.2 Kepemimpinan 

2.2.1 Pengertian Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang saling 

mempengaruhi di antara pemimpin dan pengikut (bawahan) yang 

menginginkan perubahan nyata yang mencerminkan tujuan 

bersamanya (Joseph C. Rost,1993). 
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Menurut Kartono (2008), Pengertian Kepemimpinan yaitu 

kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerjasama 

yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk 

membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang 

diinginkan kelompok. Seangkan menurut Young dalam Kartono 

(2008), Pengertian Kepemimpinan yaitu bentuk dominasi yang 

didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau 

mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan 

penerimaan oleh kelompoknya, dan memiliki keahlian khusus yang 

tepat bagi situasi yang khusus. 

Menurut Susilo Martoyo (2000), pemimpin adalah seseorang 

yang memiliki kemampuan memimpin, kemampuan untuk 

mempengaruhi perilaku orang lain atau kelompok. Indikator-

indikator kepemimpinan menurut Martoyo (2000) diantaranya 

kemampuan analitis, ketrampilan berkomunikasi, keberanian, 

kemampuan mendengar, dan ketegasan. 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat 

disintesiskan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seseorang 

untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain atau kelompok 

untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Dengan 

memiliki kemampuan analitis, keterampilan berkomunikasi, 

keberanian, kemampuan berkomunikasi, keberanian, kemampuan 

mendengarkan dan ketegasan. 

 

2.2.2 Fungsi-Fungsi Kepemimpinan 

Fungsi kepemimpinan berhubungan dengan situasi sosial 

dalam kehidupan kelompok/ organisasi dimana fungsi 

kepemimpinan harus diwujudkan dalam interaksi antar individu. 

Menurut Rivai (2005) secara operasional fungsi pokok 

kepemimpinan dapat dibedakan sebagai berikut : 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-kepemimpinan-menurut-para-ahli/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-kepemimpinan-menurut-para-ahli/
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1) Fungsi Instruktif 

Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai 

komunikator merupakan 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 perintah. 

2) Fungsi Konsultatif 

Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Pada tahap pertama dalam 

usaha menetapkan keputusan, pemimpin kerapkali memerlukan 

bahan pertimbangan yang mengharuskannya berkonsultasi dengan 

orang-orang yang dipimpinnya yang dinilai mempunyai berbagai 

bahan informasi yang diperlukan dalam menetapkan keputusan. 

Tahap berikutnya konsultasi dari pimpinan pada orang-orang yang 

dipimpin dapat dilakukan setelah keputusan ditetapkan dan sedang 

dalam pelaksanaan. Konsultasi itu dimaksudkan untuk memperoleh 

masukan berupa umpan balik (feedback) untuk memperbaiki dan 

menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dan 

dilaksanakan. Dengan menjalankan fungsi konsultatif dapat 

diharapkan keputusan-keputusan pimpinan, akan mendapat 

dukungan dan lebih mudah menginstruksikannya sehingga 

kepemimpinan berlangsung efektif. 

3) Fungsi Partisipasi 

Dalam menjalankan fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan 

orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan 

mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi 

tidak berarti 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. 
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4)  Fungsi Delegasi 

Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang 

membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan 

maupun tanpa persetujuan dari pimpinan. Fungsi delegasi pada 

dasarnya berarti kepercayaan. Orang-orang penerima delegasi itu 

harus diyakini merupakan pembantu pemimpin yang memiliki 

kesamaan prinsip, persepsi dan aspirasi. 

5)  Fungsi Pengendalian 

Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses/ 

efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan 

dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya 

tujuan bersama secara maksimal. Fungsi pengendalian ini dapat 

diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, 

dan pengawasan. 

 

2.2.3 Gaya Kepemimpinan 

Gaya kepemimpinan merupakan perilaku yang digunakan 

seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi orang 

lain seperti yang ia lihat. 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.  

Gaya kepemimpinan seorang pemimpin itu mempunyai sifat, 

kebiasaan, temperamen, watak, dan kepribadian tersendiri yang unik 

dan khas, hingga tingkah laku dan gaya yang membedakan dirinya 

dengan orang lain. 

Menurut Rivai (2005) ada tiga macam gaya kepemimpinan 

yang mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai, 

yaitu: 
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1) Gaya Kepemimpinan Otoriter 

Gaya kepemimpinan ini menggunakan metode pendekatan 

kekuasaan dalam mencapai keputusan dan pengembangan 

strukturnya, sehingga kekuasaanlah yang paling diuntungkan dalam 

organisasi. 

2) Gaya Kepemimpinan Demokrasi 

Gaya kepemimpinan ini ditandai oleh adanya suatu struktur yang 

pengembangannya menggunakan pendekatan pengambilan 

keputusan yang kooperatif. Dibawah kepemimpinan demokratis 

bawahan cenderung bermoral tinggi, dapat bekerja sama, 

mengutamakan mutu kerja dan dapat mengarahkan diri sendiri. 

3) Gaya Kepemimpinan Kendali Bebas 

Gaya kepemimpinan ini memberikan kekuasaan penuh pada 

bawahan, struktur organisasi bersifat longgar, pemimpin bersifat 

pasif. Peran utama pimpinan adalah menyediakan materi pendukung 

dan berpartisipasi jika diminta bawahan. 

Sedangkan menurut Arep dan Tanjung (2003) ada empat 

macam gaya kepemimpinan yang lazim digunakan, yaitu: 

1)  Kepemimpinan Demokrasi, adalah suatu gaya kepemimpinan yang 

menitikberatkan kepada kemampuan utnuk menciptakan 

kepercayaan. 

2)  Kepemimpinan Diktator atau Otokrasi, adalah suatu gaya 

kepemimpinan yang menitikberatkan kepada kesanggupan untuk 

memaksakan keinginannya yang mampu mengumpulkan pengikut-

pengikutnya untuk mengumpulkan kepentingan pribadinya dan atau 

golongannya dengan kesediaan untuk menerima segala risiko 

apapun. 

3)  Kepemimpinan Paternalistik, adalah bentuk antara gaya demokrasi 

dan diktator. Yang pada dasarnya kehendak pemimpin yang harus 

berlaku. Namun dengan jalan atau melalui unsur-unsur demokrasi. 
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4)  Kepemimpinan Free Rein atau Laissez Faire yakni salah satu gaya 

kepemimpinan yang 100% menyerahkan sepenuhnya seluruh 

kebijaksanaan pengoperasian Manajemen Sumber Daya Manusia 

(MSDM) kepada bawahannya dengan hanya berpegang kepada 

ketentuan pokok yang ditetapkan oleh atasan mereka. Pimpinan di 

sini hanya sekedar mengawasi dari atas dan menerima laporan 

kebijaksanaan pengoperasian yang telah dilaksanakan oleh 

bawahannya. 

Setelah mengetahui berbagai gaya dan tipe kepemimpinan, 

maka dapat disimpulkan bahwa semua gaya kepemimpinan 

memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung situasi organisasi 

yang dipimpinnya. Hal itu dikarenakan tidak ada gaya 

kepemimpinan yang terbaik untuk semua situasi. Ada kalanya 

seorang pemimpin akan bergaya otoriter dalam situasi tertentu 

walaupun ia sebenarnya adalah pemimpin yang sering bergaya 

demokratis. 

 

2.2.4 Kepemimpinan Transaksional. 

Menurut Thoha (2013) bahwa Gaya Kepemimpinan 

merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat 

orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti 

yang ia lihat. Menurut Bass seperti yang dikutip oleh Pidekso dan 

Harsiwi (2001) mendefinisikan kepemimpinan transaksional sebagai 

kepemimpinan yang memelihara atau melanjutkan status quo. 

Kepemimpinan jenis ini didefinisikan sebagai kepemimpinan yang 

melibatkan suatu proses pertukaran (exchange process) dimana para 

pengikut mendapat imbalan yang segera dan nyata untuk melakukan 

perintah-perintah pemimpin. Disebutkan juga tiga unsur utama 

dalam kepemimpinan transaksional menurut Ratnaningsih (2009) 

yaitu sebagai berikut:  
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1. Imbalan Kontingensi (Contingent Reward).  

Pemberian imbalan sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan 

bawahan sesuai dengan kesepakatan, biasanya disebut juga sebagai 

bentuk pertukaran yang aktif. Artinya bawahan akan mendapatkan 

imbalan atas tujuan yang dapat dicapainya dan tujuan tersebut telah 

disepakati bersama antara pemimpin dan bawahan. 

2. Manajemen Eksepsi (Management by Exception).  

Merupakan transaksi yang aktif dan pasif. Aktif yaitu pemimpin 

secara terus menerus melakukan pengawasan terhadap bawahannya 

untuk mengantisipasi adanya kesalahan. Sedangkan pasif berarti 

intervensi dan kritik dilakukan setelah kesalahan terjadi, pemimpin 

akan menunggu semua proses dalam tugas selesai, selanjutnya 

menentukan ada atau tidaknya kesalahan. 

3. Laissez – Faire.  

Kepemimpinan gaya kebebasan atau gaya liberal, memberi 

kebebasan luas terhadap kelompok yang secara esensial kelihatan 

sebagai kelompok yang tidak mempunyai kepemimpinan. Dalam 

kelompok yang diteliti, tipe kepemimpinan seperti ini menghasilkan 

tindakkan agresif paling besar dalam kelompok. 

 

2.2.5 Kepemimpinan Transformasional 

Menurut Bass (1985) menjelaskan bahwa kepemimpinan 

transformasional adalah suatu keadaan dimana para pengikut dari 

seorang pemimpin transformasional merasa adanya kepercayaan, 

kekaguman, kesetiaan, dan hormat terhadap pemimpin tersebut, dan 

mereka termotivasi untuk melakukan lebih dari pada yang awalnya 

diharapkan mereka. Pemimpin tersebut mentransformasi dan 

memotivasi para pengikut dengan cara membuat mereka lebih sadar 

mengenai pentingnya hasil–hasil suatu pekerjaan, mendorong 

mereka untuk lebih mementingkan organisasi atau tim daripada 
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kepentingan diri sendiri, dan mengaktifkan kebutuhan–kebutuhan 

mereka pada yang lebih tinggi. 

Menurut Wutun (2001) konsep kepemimpinan 

transformasional dari Bass merupakan salah satu konsep 

kepemimpinan yang lebih dapat menjelaskan secara tepat pola 

perilaku kepemimpinan atasan yang nyata ada dan mampu memuat 

pola-pola perilaku dari teori kepemimpinan lain. Kepemimpinan 

transformasional sebagai pengaruh pemimpin atau atasan terhadap 

bawahan. Para bawahan merasakan adanya kepercayaan, 

kebanggaan, loyalitas dan rasa hormat kepada atasan, dan mereka 

termotivasi untuk melakukan melebihi apa yang diharapkan. 

Kepemimpinan transformasional harus dapat mengartikan dengan 

jelas mengenai visi untuk organisasi, sehingga pengikutnya akan 

menerima kredibilitas pemimpin tersebut. Dengan bahasa 

sederhana, kepemimpinan transformasional dapat didefinisikan dan 

dipahami sebagai kepemimpinan yang mampu mendatangkan 

perubahan di dalam diri setiap individu yang terlibat atau bagi 

seluruh organisasi untuk mencapai performa yang semakin tinggi.  

Kepemimpinan transformasional adalah suatu proses di 

mana para pemimpin dan anggota saling menaikkan diri ke tingkat 

moralitas dan motivasi yang lebih tinggi. Pemimpin berupaya untuk 

mengubah perilaku anggotanya agar menjadi orang yang merasa 

mampu dan bermotivasi tinggi serta berupaya mencapai prestasi 

kerja yang tinggi dan berkualitas guna mencapai tujuan organisasi. 

Para anggota organisasi yang dipimpin secara transformasional akan 

merasakan adanya kepercayaan, kekaguman, kesetiaan dan hormat 

terhadap pimpinan, dan mereka termotivasi untuk melakukan 

pekerjaan dengan cara lebih baik dari yang diharapkan. 

Pemimpin transformasional merupakan pemimpin yang 

karismatik dan mempunyai peran sentral dan strategis dalam 
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membawa organisasi mencapai tujuannya. Pemimpin 

transformasional juga harus mempunyai kemampuan untuk 

menyamakan visi masa depan dengan bawahannya, serta 

mempertinggi kebutuhan bawahan pada tingkat yang lebih tinggi 

dari pada apa yang mereka butuhkan. 

 

2.3 Kinerja Pegawai 

2.3.1 Pengertian Kinerja Pegawai  

Menurut Mahsun (2006), bahwa kinerja merupakan 

gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, 

program, kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan 

visi yang tertuang dalam perencanaan strategi organisasi.  

Kinerja dapat juga diartikan sebagai hasil usaha seseorang 

yang dicapai dengan kemampuan dan perbuatan dalam situasi 

tertentu. Prestasi kerja merupakan hasil keterkaitan antara usaha, 

kemampuan dan persepsi tugas. 

Menurut Handoko (2000) kinerja adalah sebagai suatu proses 

melalui organisasi dalam mengevaluasi atau menilai prestasi kerja 

karyawannya. Kinerja individu berhubungan dengan individual dan 

situational variabel. Dalam hal ini ditemui pendapat bahwa 

perbedaan individu akan menghasilkan kinerja berbeda pula. 

Individual variabel adalah variabel yang berasal dari dalam diri 

individu bersangkutan, misalnya kemampuan, kepentingan, dan 

kebutuhan-kebutuhan tertentu. Situational variabel adalah variabel 

yang bersumber dari situasi pekerjaan yang lebih luas (lingkungan 

organisasi). Misalnya, pelaksanaan supervisi, iklim organisasi, 

hubungan dengan rekan sekerja dan sistem pemberian imbalan 

(Nitisemito, 2006). 

Simamora (2004) menyatakan bahwa kinerja merupakan 

suatu persyaratan-persyaratan tertentu yang akhirnya secara 
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langsung dapat tercermin dari output yang dihasilkan baik yang 

berupa jumlah maupun kualitasnya. Output yang dihasilkan menurut 

Simamora dapat berupa fisik maupun nonfisik yang menyebutnya 

berupa karya, yaitu suatu hasil/pekerjaan baik berupa fisik/material 

maupun nonfisik maupun nonmaterial. 

Bernardin H. John Joyce E A Russel (2003) berpendapat, 

bahwa kinerja sebagai catatan keberhasilan yang dihasilkan dari 

fungsi suatu pekerjaan tertentu/kegiatan selama periode tertentu. 

Menurutnya ada enam kategori untuk mengukur kinerja karyawan 

yaitu kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektifitas, kemandirian 

dan komitmen kerja. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah 

Nomor 46 Tahun 2011 indikator penilaian kinerja di Instansi 

Pemerintahan diantaranya integritas, komitmen, disiplin, kerja sama, 

dan kepemimpinan. 

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut di atas, maka dapat 

disintesiskan bahwa pengertian kinerja adalah tingkat pencapaian 

suatu hasil kerja yang diperoleh pegawai melalui proses pelaksanaan 

tugas pekerjaan berdasarkan ukuran dan periode waktu yang telah 

ditentukan guna mewujudkan tujuan organisasi. 

 

2.3.2 Karakteristik Pekerjaan 

Teori mengenai karakteristik pekerjaan berupaya untuk 

mengidentifikasi karakteristik tugas-tugas yang terdapat dalam suatu 

pekerjaan, bagaimana karakteristik tersebut digabung untuk 

membentuk pekerjaan yang berbeda. 

Mark G. Popovich (dalam LAN, 2004) mengemukakan 

bahwa karakteristik organisasi berbasis kinerja atau berkinerja tinggi 

adalah: 

a. Mempunyai misi yang jelas; 



32 

 

 

b. Menetapkan hasil yang akan dicapai dan berfokus pada 

pencapaian keberhasilan tersebut; 

c. Memberdayakan para pegawainya; 

d. Memotivasi individu-individu dalam organisasi untuk meraih 

sukses; 

e. Bersifat fleksibel dan selalu dapat menyesuaikan diri dengan 

kondisi yang baru; 

f. Selalu berkompetisi meningkatkan kinerja; 

g. Selalu menyempurnakan prosedur kerja demi untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan atau masyarakat; 

h. Selalu berkomunikasi dengan stakeholders (pihak terkait 

dengan kinerja organisasi). 

Adanya variasi keterampilan, identifikasi tugas dan tugas 

nyata dalam suatu pekerjaan, akan menimbulkan rasa keberartian 

dari pekerjaan yang dilakukan. Dalam hal ini pekerja akan merasa 

bahwa pekerjaan yang dilakukannya penting, berharga dan ada 

gunanya untuk dilakukan. Otonomi dalam pekerjaan akan 

menimbulkan rasa tanggungjawab pribadi terhadap hasil yang 

diperoleh dari pekerjaan dan dengan adanya umpan balik, pekerja 

dapat mengetahui seberapa efektif dirinya dalam melakukan suatu 

pekerjaan. 

Dengan adanya ketiga kondisi psikologis tersebut, 

diperkirakan dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja 

pegawai, dan menurunkan tingkat keluar masuk, serta meningkatkan 

kehadiran pekerja. Pengaruh dimensi inti pekerjaan terhadap pribadi 

dan hasil kerja akan semakin kuat bagi pekerja yang memiliki 

kebutuhan tumbuh (growth needs) tinggi. 
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2.3.3 Penilaian Kinerja  

Kepemimpinan karyawan untuk bekerja, mengembangkan 

kemampuan pribadi, dan peningkatan kemampuan di masa 

mendatang dipengaruhi oleh umpan balik mengenai kinerja masa 

lalu dan pengembangan. Dalam penilaian kinerja dinilai kontribusi 

karyawan kepada organisasi selama periode waktu tertentu. Umpan 

balik kinerja (performance feedback) memungkinkan karyawan 

mengetahui seberapa baik bekerja bila dibandingkan dengan 

standar-standar organisasi. Apabila penilaian dilakukan secara 

benar, maka para karyawan, penyelia, departemen karyawan, dan 

akhirnya organisasi bakal diuntungkan dengan pemastian bahwa 

upaya-upaya individu memberikan kontribusi kepada fokus strategik 

organisasi. 

Di dalam organisasi modern, penilaian kinerja memberikan 

mekanisme penting bagi manajemen untuk digunakan dalam 

menjelaskan tujuan-tujuan dan standar-standar kinerja dan 

kepemimpinan kinerja individu di waktu berikutnya. Penilaian 

kinerja memberikan basis bagi keputusan-keputusan yang 

mempengaruhi gaji, promosi, pemberhentian, komitmen organisasi 

transfer dan kondisi-kondisi kepegawaian lainnya.  

Semua organisasi kemungkinan mengevaluasi atau menilai 

kinerja dalam beberapa cara. Pada organisasi yang kecil, evaluasi ini 

mungkin sifatnya informal. Di dalam organisasi-organisasi yang 

besar, evaluasi atau penilaian kinerja kemungkinan besar merupakan 

prosedur yang sistematik dimana kinerja sesungguhnya dari semua 

karyawan manajerial, profesional, teknis penjualan dan hasil kerja 

dinilai secara formal. Penilaian kinerja adalah proses penilai 

mengumpulkan informasi mengenai kinerja ternilai yang 

didokumentasikan secara formal untuk menilai kinerja ternilai 

dengan membandingkan kinerjanya dengan standar kinerja secara 
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periodik untuk membantu pengambilan keputusan. Penilaian kinerja 

menurut adalah proses evaluasi yang dilakukan organisasi atau 

kinerja pekerjaan (Job performance). 

Dari definisi-definisi penilaian kinerja tersebut di atas maka 

unsurnya yaitu proses penilaian, mengumpulkan informasi kinerja 

ternilai, didokumentasikan secara formal, standar kerja, secara 

periodik dan untuk pengambilan keputusan. Kata kunci dalam unsur 

ini adalah proses atau sistem. Konsep sistem pertama kali 

dikemukakan oleh Bertalanfy (2004) dengan teori sistemnya  

“An Organism is an intergrated system of interdependent 

structures and function. An organism is constituted of cells and a 

cell concist of molecul which most work in harmony. Each one 

capable of receiving message and must be sufficiently disciplined to 

obey”.  

Maksudnya adalah organisasi adalah kesatuan sistem yang 

saling ketergantungan struktur dan fungsi. Organisasi terdiri dari sel-

sel dan setiap sel terdiri dari molekul yang harus bekerja secara 

harmonis. 

 

2.4 Kerangka Konseptual 

Dalam penelitian ini budaya organisasi dan kepemimpinan 

merupakan variabel independen, sedangkan kinerja pegawai merupakan 

variabel dependen. 

Variabel budaya organisasi sebagai variabel independen memiliki 

indikator : profesionalisme,  sikap terbuka,  keteraturan pegawai, rasa tidak 

curiga pada rekan kerja, dan integrasi pegawai.  

Variabel kepemimipinan sebagai variable independen mempunyai 

indikator : kemampuan analitis, ketrampilan berkomunikasi, keberanian, 

kemampuan mendengar, dan ketegasan. 
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Variabel kinerja pegawai sebagai variable dependen mempunyai 

indikator : integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. 

Dari uraian diatas penulis menggambarkan kerangka pemikiran sebagai 

berikut : 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 

 

           

          

         

   

 

                      

             

 

 

 

2.5 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah dugaan sementara atas permasalahan yang akan 

diteliti. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapatlah 

dikemukakan hipotesis sebagai berikut : 

1. H1 : Diduga terdapat implikasi yang positif dan signifikan budaya 

organisasi terhadap kinerja pegawai pada Inspektorat Kota 

Bandung. 

2.  H2 :  Diduga terdapat implikasi yang positif dan signifikan 

kepemimpinan terhadap kinerja pegawai pada Inspektorat Kota 

Bandung. 

Kinerja Pegawai 

Budaya Organisasi 

Kempemimpinan  



36 

 

 

3.  H3 :  Diduga terdapat implikasi yang positif dan signifikan budaya 

organisasi dan kepemimpinan terhadap kinerja pegawai pada 

Inspektorat Kota Bandung. 


