
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berbagai pengaruh perubahan yang terjadi akibat reformasi menuntut 

organisasi baik organisasi swasta maupun pemerintah untuk mengadakan 

inovasi  guna menghadapi tuntutan perubahan dan berupaya menyusun 

kebijakan yang sejalan dengan perubahan lingkungan. Suatu organisasi harus 

mampu menyusun kebijakan yang tepat untuk mengatasi setiap perubahan 

yang akan terjadi. Penyusunan kebijakan yang menjadi perhatian manajemen 

salah satunya menyangkut pemberdayaan sumber daya manusia.  

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

menurut azas otonomi dan tugas pembantuan yang mempunyai implikasi 

langsung terhadap kesiapan pengembangan sumber daya  manusianya. 

Tuntutan organisasi dalam memberdayakan sumber daya manusia difungsikan 

sebagai peningkatan kinerja pegawainya. Hal tersebut membawa dampak pada 

gaya kepemimpinan yang juga turut membentuk budaya organisasi yang baik 

guna meningkatkan kinerja pegawai.

Banyak faktor dalam organisasi yang mempengaruhi seorang untuk 

mencapai tujuannya, sedangkan jalannya organisasi dipengaruhi oleh perilaku 

banyak individu yang memiliki kepentingan masih-masing. Oleh sebab itu, 

budaya organisasi sangat penting, karena merupakan kebiasaan-kebiasaan 

yang ada dalam organisasi. Kebiasaan tersebut mengatur tentang norma-
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norma perilaku yang harus diikuti oleh para anggota organisasi, sehingga 

menghasilkan budaya yang produktif. Budaya yang produktif adalah budaya 

yang dapat menjadikan organisasi menjadi kuat dan tujuan organisasi dapat 

tercapai. 

Budaya organisasi yang kuat tidak terbentuk dengan  sendirinya, 

pemimpinan memegang peran penentu dalam membentuk budaya dari 

organisasi yang dipimpinnya. Pengendalian dan pemahaman budaya suatu 

organisasi merupakan kunci tanggung jawab pimpinan, seperti halnya sebagai 

suatu alat yang vital bagi manajemen jika ingin mencapai kinerja pegawai 

yang tinggi (Mas’ud, 2004). Oleh karena itu, pemimpin juga ikut andil dalam 

menanamkan dan mengembangkan budaya organisasi. Pemimpin diharapkan 

mampu menggerakkan bawahan dengan inovatif dan dapat memberdayakan 

perusahaan serta sumber daya yang dimilikinya. Keberhasilan seorang 

pemimpin dalam menjalankan organisasi mencerminkan gaya kepemimpinan 

yang dipakai, baik dalam memberikan petunjuk dan pengarahan pada perilaku 

tugas, maupun dalam memberikan dukungan serta pengambilan keputusan. 

Situasi dan kondisi yang baik diharapkan dapat diterapkan pada semua 

organisasi, terutama dalam hal ini adalah pada kantor-kantor pemerintah 

seperti Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan yang disingkat 

Diskoperindag Kota Batu. Instansi tersebut diharapkan mampu memberikan 

performa serta kinerja yang baik, mengingat Kota Batu merupakan kota yang 

masih berkembang dan bergerak maju terutama pada bidang industri serta 

UKM.  
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Pegawai di Diskoperindag tersebut merupakan aset yang sangat 

penting peranannya dalam melaksanakan rencana-rencana kerja serta 

perbaikan koperasi, UKM, perindustrian, dan perdagangan di Kota Batu itu 

sendiri. Pembangunan sektor industri dan dagang secara berkelanjutan, 

mengembangkan UKM dan IKM untuk memaksimalkan pemanfaatan dan 

pengolahan  sumber daya alam yang ada  di Kota Batu, serta mengoptimalkan 

potensi koperasi-koperasi yang ada di Kota Batu, dibutuhkan untuk kemudian 

menghadapi  perekonomian bersaing merupakan agenda penting  yang  

dimiliki oleh Diskoperindag Kota Batu.  

Diskoperindag Kota Batu memiliki peran yang penting dalam 

mengembangkan sektor-sektor Industri, Dagang, UKM, serta Koperasi dan 

UPTD Pasar di Kota Batu. Kota Batu sendiri memiliki banyak potensi alam 

yang melimpah. Buah dan sayuran yang melimpah, keindahan alam serta 

udara yang segar dapat dimanfaatkan dan diolah secara bijak. Di Kota Batu 

sendiri terdapat banyak koperasi, antara lain Koperasi Pertanian, Koperasi 

Pondok Pesantren, Koperasi Industri Kerajinan dan masih banyak koperasi-

koperasi yang lain. Melihat kondisi tersebut, telah jelas bahwa Diskoperindag 

Kota Batu memegang tanggung jawab penuh pada pengawasan dan 

pengembangannya. Tanggung jawab yang besar tersebut harus ditunjang 

dengan baiknya kinerja instansi yang tak lepas dari kinerja pegawai yang baik 

pula.  

Kinerja instansi pemerintah Diskoperindag Kota Batu ini bias 

dikatakan sudah optimal. Hal tersebut didukung oleh data capaian indikator 
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kerja program dan kegiatan Diskoperindag Kota Batu tahun 2013 yang rata-

rata realisasinya di atas 90%.  

Tabel 1.1 Data Capaian Indikator Kerja Program dan Kegiatan 
Diskoperindag Kota Batu 

Nama Bidang
Jumlah Program 

Kegiatan Rata-rata Realisasi

2012 2013 2012 2013
Koperasi 5 5 98,23 % 95,38 %
UKM 3 3 58,34 % 100 %
Industri 4 6 100 % 100 %
Perdagangan 4 5 83,88 % 100 %

Sumber: Diolah dari laporan Akuntabilitas Kinerja Kota Batu. 

Optimalnya kondisi kinerja instansi pada Diskoperindag Kota Batu ini 

tidak lepas dari kekuatan budaya dan gaya kepemimpinan yang diterapkan 

oleh pemimpinnya. Budaya organisasi yang kuat terlihat pada instansi ini. 

Dalam menjalankan tugasnya untuk membantu pemerintah, Diskoperindag 

Kota Batu selalu menerapkan adanya kebebasan berpendapat oleh seluruh 

pegawai, melakukan inovasi dalam melaksanakan tugas memberikan 

pelayanan kepada masyarakat, adanya pengarahan yang dilakukan oleh kepala 

dinas di setiap pagi melalui apel pagi maupun oleh kepala bagian ketika 

memberikan tugas, koordinasi antar unit atau bagian, adanya peraturan 

pegawai, rekomendasi peningkatan jabatan disetiap akhir tahun, serta 

hubungan yang harmonis antar pegawai satu bagian maupun dengan bagian 

lain yang ditunjukkan dengan sikap solidaritas yang tinggi sesama pegawai. 

Penerapan budaya organisasi yang ada di instansi ini juga dikendalikan 

oleh Kepala Dinas sebagai pimpinannya dengan gaya yang fleksibel. Teori 

Kepemimpinan yang fleksibel atau situasional menuntut pemimpin cukup 

luwes dalam menyesuaikan gaya atau perilaku kepemimpinannya dengan 
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situasi yang berbeda-beda (Rivai, 2008). Hal itu juga ditunjukkan oleh Kepala 

Diskoperindag Kota Batu. Pemimpin di sini memperlihatkan gaya 

kepemimpinan yang cukup luwes, yakni cara memimpin yang sesuai situasi 

dan kondisi yang ada pada saat itu. Pemimpin memberikan spesifikasi tugas 

secara detil kepada pegawainya melalui pengarahan, bimbingan, dorongan, 

dan dukungan terhadap pegawainya ketika apel pagi dan saat koordinasi 

dalam rapat. Di sisi lain, pemimpin juga memberikan kebebasan menyatakan 

pendapat secara langsung kepada seluruh pegawainya dan selalu 

menyempatkan diri untuk bercengkrama dengan para pegawainya. Hal 

tersebut membuat para pegawai berusaha mengoptimalkan kinerjanya dalam 

melayani masyarakat.  

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik 

untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik budaya organisasi serta 

gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Diskoperindag Kota Batu dalam 

mengelola sumber daya manusia sehingga dapat digunakan organisasi sebagai 

informasi dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai dengan melakukan 

penelitian yang mengambil judul “Pengaruh Budaya Organisasi dan Gaya 

Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai pada Diskoperindag Kota Batu”.

B. Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pegawai 

Diskoperindag Kota Batu? 
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Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai pada Diskoperindag Kota Batu”.
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2. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pegawai 

Diskoperindag Kota Batu? 

3. Apakah budaya organisasi dan gaya kepemimpinan secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pegawai Diskoperindag Kota Batu? 

4. Manakah variabel yang lebih kuat berpengaruh signifikan antara variabel 

budaya organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja Pegawai 

Diskoperindag Kota Batu? 

C. Batasan Masalah 

Mengingat permasalahan yang ada sangat luas dan supaya penulis 

skripsi lebih terarah, maka penelitian ini akan membatasi permasalahan pada: 

1. Budaya organisasi menurut Robbins (2002) diukur dengan karakteristik 

budaya organisasi yang meliputi: Inovasi dan pengambilan resiko, perhatian 

terhadap detail, orientasi terhadap hasil, orientasi terhadap individu, orientasi 

terhadap tim, agresivitas, dan stabilitas. 

2. Gaya kepemimpinan situasional menurut Robbins (2002) yang didasarkan 

pada tiga orientasi pengukuran model Fiedler, yaitu wewenang jabatan, 

struktur tugas, dan hubungan pemimpin dengan pegawai. 

3. Kinerja menurut Suradji (2006), yaitu kesetiaan, prestasi kerja, tanggung 

jawab, ketaatan, kejujuran, kejasama, dan prakarsa. 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 
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2. Membuktikan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai

Diskoperindag Kota Batu.

3. Membuktikan pengaruh Budaya Organisasi dan gaya kepemimpinan

terhadap kinerja pegawai Diskoperindag Kota Batu secara simultan?

4. Mengetahui variabel yang lebih kuat berpengaruh antara Budaya

Organisasi dan Gaya Kepemimpinan terhadap kinerja pegawai

Diskoperindag Kota Batu.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Institusi

Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran yang bermanfaat bagi Diskoperindag Kota Batu dalam 

mengelola sumber daya manusianya untuk bahan pertimbangan baik 

secara langsung maupun tidak langsung dalam mengevaluasi sistem 

manajemen yang ada sehingga kinerja pegawai semakin meningkat guna 

mencapai tujuan organisasi di masa sekarang maupun yang akan datang. 

2. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber 

pengetahuan yang dapat dipergunakan sebagai bahan penelitian berikutnya 

dalam bidang sumber daya manusia terutama berkaitan dengan budaya 

organisasi dan gaya kepemimpinan yang mempengaruhi kinerja pada 

sebuah organisasi. 
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