
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan referensi berikut ini disajikan beberapa penelitian 

sebelumnya yang memiliki kaitan dengan penelitian, yaitu terkait dengan 

budaya organisasi dan gaya kepemimpinan. Adapun perbandingan antara hasil 

penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu dapat disajikan pada 

tabel 2.1 di bawah ini: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Uraian
1. Judul penelitian Analisis Pengaruh Budaya Organisasi dan Gaya 

Kepemimpinan Terhadap Kepuasan Kerja untuk 
Meningkatkan Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada RS 
Roemani Semarang) oleh Ratna Kusumawati (2008)

Metode penelitian 1. Variabel penelitian yaitu kinerja, budaya organisasi, gaya 
kepemimpinan, dan kepuasan kerja

2. Analisis SEM
Hasil penelitian Budaya organisasi dan gaya kepemimpinan mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja 
dalam meningkatkan kinerja karyawan.

2. Judul Penelitian Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi 
terhadap Kinerja Karyawan melalui Kepuasan Kerja 
Karyawan sebagai Variabel Intervening Studi pada Kantor 
Pusat PT.Asuransi Jasa Indonesia (Persero) oleh Rani 
Mariam (2009)

Metode Penelitian 1. Variabel penelitian yaitu kinerja, kepuasan kerja, gaya 
kepemimpinan transformasional, dan budaya organisasi

2. Analisis SEM
Hasil Penelitian Gaya kepemimpinan dan budaya organisasi mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja 
dalam meningkatkan kinerja karyawan.

3. Judul penelitian Pengaruh Budaya Organisasi dan Gaya Kepemimpinan 
terhadap Kinerja Pegawai pada Diskoperindag Kota 
Batu  oleh Febrianto (2014)

Metode penelitian 1. Variabel penelitian yaitu budaya organisasi, gaya 
kepemimpinan, dan kinerja 

2. Analisis regresi linier berganda
3. Uji F dan uji t

Hasil penelitian -
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Sebagai bahan referensi berikut ini disajikan beberapa penelitian 

sebelumnya yang memiliki kaitan dengan penelitian, yaitu terkait dengan 

budaya organisasi dan gaya kepemimpinan. Adapun perbandingan antara hasil 

penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu dapat disajikan pada 

tabel 2.1 di bawah ini: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Uraian
1. Judul penelitian Analisis Pengaruh Budaya Organisasi dan Gaya Analisis Pengaruh Budaya Organisasi dan Gaya 

Kepemimpinan Terhadap Kepuasan Kerja untuk 
Meningkatkan Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada RS 
Roemani Semarang) oleh Ratna Kusumawati (2008)

Metode penelitian Variabel penelitian yaitu kinerja, budayaVariabel penelitian yaitu kinerja, budaya organisasi, gaya 
kepemimpinan, dan kepuasan kerjakepemimpinan, dan kepuasan kerja
AnaAnalisis SEM

Hasil penelitian Budaya organisasi dan gaya kepemimpinan mempunyai 
pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja 
dalam meningkatkan kinerja karyawan.

2. Judul Penelitian Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi 
terhadap terhadap Kinerja Karyawan melalui Kepuasan Kerja 
Karyawan sebagai Variabel Intervening Studi pada Kantor 
Pusat PT.Asuransi Jasa Indonesia (Persero) oleh Rani 
Mariam (2009)

Metode Penelitian Variabel penelitian yaitu kinerja, kepuasan kerja, gaya Variabel penelitian yaitu kinerja, kepuasan kerja, gaya 
kepemimpinan kepemimpinan transformasional, dan budaya organisasi
Analisis SEMAnalisis SEM

Hasil Penelitian Gaya kepemimpinan dan budaya organisasi mempunyai 
pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja 
dalam meningkatkan kinerja karyawan.
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Penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Kusumawati (2008) yang berjudul “Analisis Pengaruh Budaya Organisasi dan 

Gaya Kepemimpinan Terhadap Kepuasan Kerja untuk Meningkatkan Kinerja 

Karyawan (Studi Kasus Pada RS Roemani Semarang)” dengan variabel bebas 

yaitu gaya kepemimpinan dan budaya organisasi, serta variabel terikat yaitu 

kepuasan kerja dan kinerja. Gaya kepemimpinan terdiri dari gaya otoriter, 

gaya pengasuh, gaya berorientasi pada tugas, dan gaya partisipatif, sedangkan 

budaya organisasi terdiri dari misi, konsistensi, adaptabilitas, dan pelibatan. 

Dan variabel terikat adalah kepuasan kerja dan kinerja. Kepuasan kerja terdiri 

dari kepuasan dengan gaji, kepuasan dengan promosi, kepuasan dengan rekan 

kerja, kepuasan dengan penyelia, dan kepuasan dengan pekerjaan itu sendiri, 

sedangkan kinerja terdiri dari kualitas kerja, standar profesional, kuantitas 

kerja, dan kreatifitas karyawan. 

Dari hasil penelitian ini menunjukkan nilai Critical Ratio (CR) pada 

hubungan antara variabel Budaya Organisasi dengan variabel Kepuasan Kerja 

sebesar 3.328  dengan probabilitas sebesar 0.001, nilai Critical Ratio(CR) 

hubungan variabel Gaya Kepemimpinan dan Kepuasan Kerja sebesar 3.269 

dengan probabilitas 0.001, nilai Critical Ratio(CR) hubungan variabel 

Kepuasan Kerja dan variabel Kinerja Karyawan adalah 2.122 dengan 

probabilitas sebesar 0.034, nilai Critical Ratio(CR) hubungan variabel Budaya 

Organisasi dan Kinerja Karyawan sebesar 2.018 dengan probabilitas 0.044, 

dan nilai Critical Ratio(CR) hubungan variabel Gaya Kepemimpinan dan 

Kepuasan kerja sebesar 2.356 dengan probabilitas 0.018. Hal itu menunjukkan 

Karyawan (Studi Kasus Pada RS Roemani Semarang)” dengan variabel bebas 

yaitu gaya kepemimpinan dan budaya organisasi, serta variabel terikat yaitu 

kepuasan kerja dan kinerja. Gaya kepemimpinan terdiri dari gaya otoriter, 

gaya pengasuh, gaya berorientasi pada tugas, dan gaya partisipatif, sedangkan 

budaya organisasi terdiri dari misi, konsistensi, adaptabilitas, dan pelibatan. 

Dan variabel terikat adalah kepuasan kerja dan kinerja. Kepuasan kerja terdiri 

dari kepuasan dengan gaji, kepuasan dengan promosi, kepuasan dengan rekan 

kerja, kepuasan dengan penyelia, dan kepuasan dengan pekerjaan itu sendiri, 

sedangkan kinerja terdiri dari kualitas kerja, standar profesional, kuantitas 

kerja, dan kreatifitas karyawan. 

Dari hasil penelitian ini menunjukkan nilai Critical Ratio (CR) pada 

hubungan antara variabel Budaya Organisasi dengan variabel Kepuasan Kerja 

sebesar 3.328  dengan probabilitas sebesar 0.001, nilai Critical Ratio(CR) 

hubungan variabel Gaya Kepemimpinan dan Kepuasan Kerja sebesar 3.269 

dengan probabilitas 0.001, nilai Critical Ratio(CR) hubungan variabel 

Kepuasan Kerja dan variabel Kinerja Karyawan adalah 2.122 dengan 
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bahwa  budaya organisasi dan gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dalam meningkatkan kinerja 

karyawan. 

Penelitian terdahulu selanjutnya adalah yang dilakukan oleh Mariam 

(2009) yang berjudul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi 

terhadap Kinerja Karyawan melalui Kepuasan Kerja Karyawan sebagai 

Variabel Intervening Studi pada Kantor Pusat PT.Asuransi Jasa Indonesia 

(Persero)” dengan variabel bebas yaitu Gaya Kepemimpinan dan Budaya 

Organisasi, variabel terikat yaitu kinerja, dan variabel intervening yaitu 

kepuasan kerja. Gaya kepemimpinan terdiri dari pengaruh ideal, inspirasi, 

pengembangan intelektual, dan perhatian pribadi, sedangkan budaya 

organisasi terdiri dari profesionalisme, jarak dari manajemen, percaya pada 

rekan sekerja, keteraturan, permusuhan, dan integrasi. Kinerja karyawan 

terdiri dari perilaku inovatif, pengambilan inisiatif, tingkat potensi diri, 

manajemen waktu, pencapaian kuantitas dan kualitas pekerjaan, kemampuan 

diri untuk mencapai tujuan, hubungan dengan rekan kerja dan pelanggan, dan 

pengetahuan akan produk perusahaannya serta produk pesaing. Kepuasan 

kerja terdiri dari kepuasan dengan gaji, kepuasan dengan promosi, kepuasan 

dengan rekan kerja, kepuasan dengan atasan, dan kepuasan dengan pekerjaan 

itu sendiri.  

Dari hasil penelitian ini menunjukkan nilai Critical Ratio (CR) pada 

hubungan antara variabel Gaya Kepemimpinan dengan variabel Kepuasan 

Kerja sebesar 3.855 dengan probabilitas sebesar 0.000, nilai Critical 

Penelitian terdahulu selanjutnya adalah yang dilakukan oleh Mariam 

(2009) yang berjudul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi 

terhadap Kinerja Karyawan melalui Kepuasan Kerja Karyawan sebagai 

Variabel Intervening Studi pada Kantor Pusat PT.Asuransi Jasa Indonesia 

(Persero)” dengan variabel bebas yaitu Gaya Kepemimpinan dan Budaya 

Organisasi, variabel terikat yaitu kinerja, dan variabel intervening yaitu 

kepuasan kerja. Gaya kepemimpinan terdiri dari pengaruh ideal, inspirasi, 

pengembangan intelektual, dan perhatian pribadi, sedangkan budaya 

organisasi terdiri dari profesionalisme, jarak dari manajemen, percaya pada 

rekan sekerja, keteraturan, permusuhan, dan integrasi. Kinerja karyawan 

terdiri dari perilaku inovatif, pengambilan inisiatif, tingkat potensi diri, 

manajemen waktu, pencapaian kuantitas dan kualitas pekerjaan, kemampuan 

diri untuk mencapai tujuan, hubungan dengan rekan kerja dan pelanggan, dan 

pengetahuan akan produk perusahaannya serta produk pesaing. Kepuasan 

kerja terdiri dari kepuasan dengan gaji, kepuasan dengan promosi, kepuasan 

dengan rekan kerja, kepuasan dengan atasan, dan kepuasan dengan pekerjaan 
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Ratio(CR) hubungan variabel Budaya Organisasi dengan Kepuasan Kerja 

sebesar 2.778 dengan probabilitas 0.005, nilai Critical Ratio(CR) hubungan 

variabel Kepuasan Kerja dan variabel Kinerja Karyawan adalah 2.171 dengan 

probabilitas sebesar 0.030, nilai Critical Ratio(CR) hubungan variabel Gaya 

Kepemimpinan dan Kinerja Karyawan sebesar 2.022 dengan probabilitas 

0.043, dan nilai Critical Ratio(CR) hubungan variabel Budaya Organisasi dan 

Kinerja Karyawan sebesar 2.033 dengan probabilitas 0.042. Hal itu  

menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan dan budaya organisasi mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dalam meningkatkan 

kinerja karyawan. 

B. Landasan Teori 

1. Kinerja 

a. Pengertian Kinerja 

Kinerja  dapat  diartikan  sebagai  gambaran  mengenai  tingkat  

pencapaian pelaksanaan  suatu  kegiatan  atau  program  atau  

kebijakan  dalam  mewujudkan sasaran,  tujuan,  misi  dan  visi  

organisasi  yang  tertuang  dalam  rencana  strategi suatu  organisasi.  

Istilah  kinerja  sering  digunakan  untuk  menyebut  prestasi  atau 

tingkat  keberhasilan  individu  atau  kelompok  individu.  Kinerja  

dapat  diketahui hanya  jika  individu  atau  kelompok  individu  

tersebut  memiliki  kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria 

keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang 

hendak dicapai. Tanpa adanya tujuan serta target, kinerja  seseorang  

probabilitas sebesar 0.030, nilai Critical Ratio(CR) hubungan variabel Gaya 

Kepemimpinan dan Kinerja Karyawan sebesar 2.022 dengan probabilitas 

0.043, dan nilai Critical Ratio(CR) hubungan variabel Budaya Organisasi dan 

Kinerja Karyawan sebesar 2.033 dengan probabilitas 0.042. Hal itu  

menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan dan budaya organisasi mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dalam meningkatkan 

kinerja karyawan. 

B. Landasan Teori 

1. Kinerja 

a. Pengertian Kinerja 

Kinerja  dapat  diartikan  sebagai  gambaran  mengenai  tingkat  

pencapaian pelaksanaan  suatu  kegiatan  atau  program  atau  

kebijakan  dalam  mewujudkan sasaran,  tujuan,  misi  dan  visi  

organisasi  yang  tertuang  dalam  rencana  strategi suatu  organisasi.  

Istilah  kinerja  sering  digunakan  untuk  menyebut  prestasi  atau 

tingkat  keberhasilan  individu  atau  kelompok  individu.  Kinerja  
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atau  organisasi  tidak  dapat  diketahui  karena  tidak  ada  tolok 

ukurnya. 

Menurut Rivai (2008) kinerja merupakan hasil atau tingkatan 

keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu 

dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan standar hasil kerja, 

target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu 

dan telah disepakati bersama. Lebih lanjut Rivai menyatakan bahwa 

kinerja tidak berdiri sendiri tapi berhubungan dengan kepuasan kerja 

dan kompensasi, dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan dan sifat-

sifat individu. Dengan kata lain kinerja ditentukan oleh kemampuan, 

keinginan dan lingkungan. 

Handoko (2001) mengemukakan, penilaian kinerja atau prestasi 

kerja (performance appraisal) adalah proses suatu organisasi 

mengevaluasi atau menilai prestasi kerja pegawai. Kegiatan ini dapat 

mempengaruhi  keputusan-keputusan personalia dan memberikan 

umpan balik kepada para pegawai tentang pelaksanaan kerja mereka. 

Adapun kegunaan penilaian kinerja adalah sebagai berikut: 

1) Mendorong  orang  ataupun  pegawai  agar  berperilaku  positif  

atau memperbaiki tindakan mereka yang di bawah standar; 

2) Sebagai bahan penilaian  bagi  manajemen  apakah  pegawai  

tersebut  telah bekerja dengan baik; dan  

3) Memberikan dasar yang kuat bagi pembuatan kebijakan  

peningkatan organisasi. 

keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu 

dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan standar hasil kerja, 

target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu 

dan telah disepakati bersama. Lebih lanjut Rivai menyatakan bahwa 

kinerja tidak berdiri sendiri tapi berhubungan dengan kepuasan kerja 

dan kompensasi, dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan dan sifat-

sifat individu. Dengan kata lain kinerja ditentukan oleh kemampuan, 

keinginan dan lingkungan. 

Handoko (2001) mengemukakan, penilaian kinerja atau prestasi 

kerja (performance appraisalkerja (performance appraisalkerja ( ) adalah proses suatu organisasi 

mengevaluasi atau menilai prestasi kerja pegawai. Kegiatan ini dapat 

mempengaruhi  keputusan-keputusan personalia dan memberikan 

umpan balik kepada para pegawai tentang pelaksanaan kerja mereka. 

Adapun kegunaan penilaian kinerja adalah sebagai berikut: 

1) Mendorong  orang  ataupun  pegawai  agar  berperilaku  positif  

atau memperbaiki tindakan mereka yang di bawah standar; 
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b. Aspek-Aspek Penilaian Kinerja

Menurut Suradji (2006) penilaian kinerja di lingkungan Pegawai 

Negeri Sipil dalam sistem administrasi Negara Indonesia, mempunyai 

peran dan kedudukan yang sangat signifikan. Pegawai Negeri Sipil 

sebagai unsur utama Aparatur Pemerintah bertugas melaksanakan 

tugas-tugas pemerintah dan pembangunan untuk mencapai tujuan 

nasional. Sistem penilaian terhadap pegawai pemerintah selama ini 

berdasar Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil 

/ DP3. (Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1978): 

1) Kesetiaan yaitu loyalitas karyawan terhadap organisasi dimana dia 

bekerja. 

2) Prestasi kerja yaitu kemampuan karyawan melaksanakan tugasnya 

dengan baik. 

3) Tanggung jawab yaitu kemampuan karyawan melaksanakan 

pekerjaannya dengan penuuh tanggung jawab. 

4) Ketaatan yaitu kedisiplinan karyawan dalam bekerja 

5) Kejujuran yaitu kemampuan karyawan melaksanakan tugas secara 

jujur. 

6) Kerjasama yaitu kemampuan karyawan bekerjasama dengan 

karyawan lain maupun dengan atasannya dalam melaksanakan 

pekerjaannya. 

7) Prakarsa yaitu kemampuan menciptakan ide-ide atau inisiatif 

dalam menjalankan tugasnya. 

peran dan kedudukan yang sangat signifikan. Pegawai Negeri Sipil 

sebagai unsur utama Aparatur Pemerintah bertugas melaksanakan 

tugas-tugas pemerintah dan pembangunan untuk mencapai tujuan 

nasional. Sistem penilaian terhadap pegawai pemerintah selama ini 

berdasar Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil 

/ DP3. (Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1978): 

1) Kesetiaan yaitu loyalitas karyawan terhadap organisasi dimana dia 

bekerja. 

2) Prestasi kerja yaitu kemampuan karyawan melaksanakan tugasnya 

dengan baik. 

3) Tanggung jawab yaitu kemampuan karyawan melaksanakan 

pekerjaannya dengan penuuh tanggung jawab. 

4) Ketaatan yaitu kedisiplinan karyawan dalam bekerja 

5) Kejujuran yaitu kemampuan karyawan melaksanakan tugas secara 

jujur. 

6) Kerjasama yaitu kemampuan karyawan bekerjasama dengan 
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2. Budaya Organisasi 

a. Pengertian Budaya Organisasi 

Menurut Mas’ud (2004) Budaya organisasional 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. Budaya organisasi selanjutnya 

menjadi identitas atau karakter utama organisasi yang dipelihara dan 

dipertahankan. Suatu budaya yang kuat merupakan perangkat yang 

sangat bermanfaat untuk mengarahkan perilaku, karena membantu 

karyawan untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik sehingga setiap 

karyawan pada awal karirnya perlu memahami budaya dan bagaimana 

budaya tersebut terimplementasikan.  

Robbins (2002), menyatakan bahwa budaya organisasi 

merupakan suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-

anggota organisasi yang membedakan organisasi itu dari organisasi-

organisasi lain. Budaya organisasi adalah suatu sistem nilai yang 

diperoleh dan dikembangkan oleh organisasi dan pola kebiasaan dan 

falsafah dasar pendirinya, yang terbentuk menjadi aturan yang 

digunakan sebagai pedoman dalam berfikir dan bertindak dalam 

mencapai tujuan organisasi. Budaya yang tumbuh menjadi kuat 

mampu memacu organisasi kearah perkembangan yang lebih baik. 

Beberapa literatur mengatakan bahwa pemakaian istilah 

corporate culture bisa diganti dengan istilah organization culture.

makna, nilai-nilai dan kepercayaan yang dianut bersama dalam suatu 

organisasi yang menjadi rujukan untuk bertindak dan membedakan 

organisasi satu dengan organisasi lain. Budaya organisasi selanjutnya 

menjadi identitas atau karakter utama organisasi yang dipelihara dan 

dipertahankan. Suatu budaya yang kuat merupakan perangkat yang 

sangat bermanfaat untuk mengarahkan perilaku, karena membantu 

karyawan untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik sehingga setiap 

karyawan pada awal karirnya perlu memahami budaya dan bagaimana 

budaya tersebut terimplementasikan.  

Robbins (2002), menyatakan bahwa budaya organisasi 

merupakan suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-

anggota organisasi yang membedakan organisasi itu dari organisasi-

organisasi lain. Budaya organisasi adalah suatu sistem nilai yang 

diperoleh dan dikembangkan oleh organisasi dan pola kebiasaan dan 

falsafah dasar pendirinya, yang terbentuk menjadi aturan yang 

digunakan sebagai pedoman dalam berfikir dan bertindak dalam 
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Kedua istilah ini memiliki pengertian yang sama. Karena itu, dalam 

penelitian ini kedua istilah tersebut digunakan secara bersama-sama, 

karena keduanya memiliki satu pengertian yang sama. 

Perubahan budaya dapat dilakukan dengan : (1) menjadikan 

perilaku manajemen sebagai model, (2) menciptakan sejarah baru, 

simbol dan kebiasaan serta keyakinan sesuai dengan budaya yang 

diinginkan, (3) menyeleksi, mempromosikan dan mendukung pegawai, 

(4) menentukan kembali proses sosialisasi untuk nilai-nilai yang baru, 

(5) mengubah sistem penghargaan dengan nilai-nilai baru, (6) 

menggantikan norma yang tidak tertulis dengan aturan formal atau 

tertulis, (7) mengacak sub budaya melalui rotasi jabatan, dan (8) 

meningkatkan kerja sama kelompok (Robbins, 2006) 

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan  

bahwa  budaya  organisasi  merupakan suatu  sistem  yang  berisikan  

norma-norma berperilaku,  sosial dan moral yang dianut oleh setiap 

individu didalamnya untuk mengarahkan tindakan mereka dalam 

mencapai tujuan organisasi. Budaya organisasi juga merupakan 

keyakinan instansi untuk menyelesaikan pekerjaan secara maksimal 

dan membentuk cara berfikir dari instansi tersebut.  Selain  itu,  budaya  

organisasi dapat berupa norma-norma sosial, perilaku, dan moral serta 

pola asumsi yang dikembangkan oleh kelompok tertentu yang 

bertujuan untuk membentuk tingkah laku sehari-hari suatu instansi 

pemerintahan daerah dalam  melaksanakan pekerjaan dan 

Perubahan budaya dapat dilakukan dengan : (1) menjadikan 

perilaku manajemen sebagai model, (2) menciptakan sejarah baru, 

simbol dan kebiasaan serta keyakinan sesuai dengan budaya yang 

diinginkan, (3) menyeleksi, mempromosikan dan mendukung pegawai, 

(4) menentukan kembali proses sosialisasi untuk nilai-nilai yang baru, 

(5) mengubah sistem penghargaan dengan nilai-nilai baru, (6) 

menggantikan norma yang tidak tertulis dengan aturan formal atau 

tertulis, (7) mengacak sub budaya melalui rotasi jabatan, dan (8) 

meningkatkan kerja sama kelompok (Robbins, 2006) 

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan  

bahwa  budaya  organisasi  merupakan suatu  sistem  yang  berisikan  

norma-norma berperilaku,  sosial dan moral yang dianut oleh setiap 

individu didalamnya untuk mengarahkan tindakan mereka dalam 

mencapai tujuan organisasi. Budaya organisasi juga merupakan 

keyakinan instansi untuk menyelesaikan pekerjaan secara maksimal 

dan membentuk cara berfikir dari instansi tersebut.  Selain  itu,  budaya  
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menyelesaikan serta mengambil keputusan dalam pemerintahan 

daerah. 

b. Fungsi dan Sifat Budaya Organisasi  

Menurut  Rivai  dalam  Rahmiati  (2009) budaya  melakukan  

sejumlah  fungsi  didalam sebuah organisasi yaitu: 

1) Budaya  mempunyai  suatu  peran  menetapkan tapal  batas,  

artinya  budaya  menciptakan perbedaan  yang  jelas  antara  satu  

organisasi dengan organisasi lain. 

2) Budaya  memberikan  identitas  bagi  para anggota organisasi. 

3) Budaya mempermudah timbulnya komitmen luas dan pada 

kepentingan individu. 

4) Budaya  meningkatkan  kemantapan  sistem sosial. 

5) Budaya sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang 

memandu serta membentuk sikap dan perilaku anggota. 

Menurut Lako (2004) budaya organisasi yang ideal untuk suatu 

organisasi harus memiliki sedikitnya dua sifat berikut: 

1) Kuat (strong) artinya budaya organisasi yang dibangun atau 

dikembangkan harus mampu mengikat dan mempengaruhi perilaku 

para individu, perilaku organisasi untuk menyelesaikan antara 

tujuan individu dan tujuan kelompok mereka dan tujuan organisasi. 

2) Dinamis dan adaptif (dynamic and adaptive) artinya budaya  

organisasi yang dibangun fleksibel  dan  responsif  terhadap  

dinamika lingkungan internal dan eksternal organisasi. 

Menurut  Rivai  dalam  Rahmiati  (2009) budaya  melakukan  

sejumlah  fungsi  didalam sebuah organisasi yaitu: 

1) Budaya  mempunyai  suatu  peran  menetapkan tapal  batas,  

artinya  budaya  menciptakan perbedaan  yang  jelas  antara  satu  

organisasi dengan organisasi lain. 

2) Budaya  memberikan  identitas  bagi  para anggota organisasi. 

3) Budaya mempermudah timbulnya komitmen luas dan pada 

kepentingan individu. 

4) Budaya  meningkatkan  kemantapan  sistem sosial. 

5) Budaya sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang 

memandu serta membentuk sikap dan perilaku anggota. 

Menurut Lako (2004) budaya organisasi yang ideal untuk suatu 

organisasi harus memiliki sedikitnya dua sifat berikut: 

1) Kuat (strong) artinya budaya organisasi yang dibangun atau 

dikembangkan harus mampu mengikat dan mempengaruhi perilaku 

para individu, perilaku organisasi untuk menyelesaikan antara 
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c. Karakteristik Budaya Organisasi 

Karakteristik-karakteristik budaya organisasi menurut Robbins 

(2002) adalah : 

1) Inovasi dan pengambilan resiko 

Tingkat daya pendorong karyawan untuk bersikap inovatif dan 

berani mengambil resiko. 

2) Perhatian terhadap detail 

Tingkat tuntutan terhadap pegawai untuk mampu memperlihatkan 

ketepatan, analisis, dan perhatian terhadap detail. 

3) Orientasi terhadap hasil  

Tingkat tuntutan terhadap manajemen untuk lebih memusatkan 

perhatian pada hasil, dibandingkan perhatian pada teknik dan 

proses yang digunakan untuk meraih hasil tersebut. 

4) Orientasi terhadap individu 

Tingkat keputusan manajemen dalam mempertimbangkan efek-

efek hasil terhadap individu yang ada di dalam organisasi. 

5) Orientasi terhadap tim 

Tingkat aktivitas pekerjaan yang diatur dalam tim, bukan secara

perorangan. 

6) Agresivitas 

Tingkat tuntutan terhadap orang-orang agar berlaku agresif dan 

bersaing, dan tidak bersikap santai. 

1) Inovasi dan pengambilan resiko 

Tingkat daya pendorong karyawan untuk bersikap inovatif dan 

berani mengambil resiko. 

2) Perhatian terhadap detail 

Tingkat tuntutan terhadap pegawai untuk mampu memperlihatkan 

ketepatan, analisis, dan perhatian terhadap detail. 

3) Orientasi terhadap hasil  

Tingkat tuntutan terhadap manajemen untuk lebih memusatkan 

perhatian pada hasil, dibandingkan perhatian pada teknik dan 

proses yang digunakan untuk meraih hasil tersebut. 

4) Orientasi terhadap individu 

Tingkat keputusan manajemen dalam mempertimbangkan efek-

efek hasil terhadap individu yang ada di dalam organisasi. 

5) Orientasi terhadap tim 

Tingkat aktivitas pekerjaan yang diatur dalam tim, bukan secara

perorangan. 
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7) Stabilitas

Tingkat penekanan aktivitas organisasi dalam mempertahankan

status quo berbanding pertumbuhan.

3. Gaya Kepemimpinan

a. Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi 

suatu kelompok kearah tercapainya suatu tujuan. Kepemimpinan 

adalah pribadi yang dijalankan dalam situasi tertentu, serta diarahkan 

melalui proses komunikasi kearah pencapaian satu atau beberapa 

tujuan tertentu. Kepemimpinan menyangkut proses pengaruh sosial 

yang disengaja dijalankan oleh seseorang terhadap orang lain untuk 

menstruktur aktivitas dan pengaruh didalam kelompok atau organisasi 

(Robbins, 2002) 

Pada umumnya setiap penulis berbeda pendapat mengenai 

rumusan  definisi kepemimpinan. Perbedaan ini pada dasarnya hanya 

soal visi saja yang tergantung pada sudut memandangnya. Untuk itu 

akan dikemukakan beberapa pendapat mengenai pengertian 

kepemimpinan, menurut Stoner (2006) mengatakan bahwa 

“Kepemimpinan manajerial adalah sebagai suatu proses pengarahan 

dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok 

anggota yang saling berhubungan”.

Menurut pendapat Nawawi (2006) bahwa : “Kepemimpinan  

dapat diartikan sebagai kemampuan atau kecerdasan mendorong 

3. Gaya Kepemimpinan

a. Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi 

suatu kelompok kearah tercapainya suatu tujuan. Kepemimpinan 

adalah pribadi yang dijalankan dalam situasi tertentu, serta diarahkan 

melalui proses komunikasi kearah pencapaian satu atau beberapa 

tujuan tertentu. Kepemimpinan menyangkut proses pengaruh sosial 

yang disengaja dijalankan oleh seseorang terhadap orang lain untuk 

menstruktur aktivitas dan pengaruh didalam kelompok atau organisasi 

(Robbins, 2002) 

Pada umumnya setiap penulis berbeda pendapat mengenai 

rumusan  definisi kepemimpinan. Perbedaan ini pada dasarnya hanya 

soal visi saja yang tergantung pada sudut memandangnya. Untuk itu 

akan dikemukakan beberapa pendapat mengenai pengertian 

kepemimpinan, menurut Stoner (2006) mengatakan bahwa 

“Kepemimpinan manajerial adalah sebagai suatu proses pengarahan 
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sejumlah orang  agar bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan-

kegiatan yang terarah pada tujuan bersama.“ Dengan  demikian  dapat  

ditarik  kesimpulan  kepemimpinan  organisasi  adalah kemampuan 

yang dimiliki oleh seorang pemimpin untuk memberikan suatu tugas, 

pengarahan,  bimbingan  terhadap  bawahannya  (pegawai)  dalam  

menjalankan tugasnya. 

Menurut Rivai (2004), kepemimpinan juga dikatakan sebagai 

proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada 

hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok. Tiga 

implikasi penting yang terkandung dalam hal ini yaitu : 

1) Kepemimpinan itu melibatkan orang lain baik itu bawahan maupun 

pengikut.  

2) Kepeminpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara 

pemimpin dan anggota kelompok secara seimbang, karena anggota 

kelompok bukanlah tanpa daya.  

3) Adanya kemampuan untuk menggunakan bentuk kekuasaan yang 

berbeda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya melalui 

berbagai cara. 

b. Gaya Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah proses yang digunakan oleh pemimpin 

untuk mengarahkan organisasi dan pemberian contoh perilaku 

terhadap para pengikut (pegawai) (Mas’ud, 2004). Sedangkan gaya 

kepemimpinan merupakan norma perilaku yang dipergunakan oleh 

yang dimiliki oleh seorang pemimpin untuk memberikan suatu tugas, 

pengarahan,  bimbingan  terhadap  bawahannya  (pegawai)  dalam  

menjalankan tugasnya. 

Menurut Rivai (2004), kepemimpinan juga dikatakan sebagai 

proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada 

hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok. Tiga 

implikasi penting yang terkandung dalam hal ini yaitu : 

1) Kepemimpinan itu melibatkan orang lain baik itu bawahan maupun 

pengikut.  

2) Kepeminpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara 

pemimpin dan anggota kelompok secara seimbang, karena anggota 

kelompok bukanlah tanpa daya.  

3) Adanya kemampuan untuk menggunakan bentuk kekuasaan yang 

berbeda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya melalui 

berbagai cara. 

b. Gaya Kepemimpinan 
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seseorang pada saat mencoba mempengaruhi perilaku orang lain atau 

bawahan. Pemimpin tidak dapat menggunakan gaya kepemimpinan 

yang sama dalam memimpin bawahannya, namun harus disesuaikan 

dengan karakter-karakter tingkat kemampuan dalam tugas setiap 

bawahannya. 

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. Sunita (1997) 

dalam Mas’ud (2004), mengatakan gaya kepemimpinan terdiri dari 

empat dimensi gaya kepemimpinan yaitu:  

1) Gaya Otoriter, yaitu gaya kepemimpinan yang tidak membutuhkan 

pokok-pokok pikiran dari bawahan dan mengutamakan kekuasaan 

serta prestise sehingga seorang pemimpin mempunyai kepercayaan 

diri yang tinggi dalam pengambilan keputusan (Sunita, 1997 dalam 

Mas’ud 2004). 

2) Gaya Pengasuh, yaitu gaya kepemimpinan dimana pemimpin 

memperhatikan bawahan dalam peningkatan karier, memberikan 

bimbingan, arahan, bantuan dan bersikap baik serta menghargai 

bawahan yang bekerja dengan tepat waktu (Sunita, 1997 dalam 

Mas’ud, 2004). 

dengan karakter-karakter tingkat kemampuan dalam tugas setiap 

bawahannya. 

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. Sunita (1997) 

dalam Mas’ud (2004), mengatakan gaya kepemimpinan terdiri dari 

empat dimensi gaya kepemimpinan yaitu:  

1) Gaya Otoriter, yaitu gaya kepemimpinan yang tidak membutuhkan 

pokok-pokok pikiran dari bawahan dan mengutamakan kekuasaan 

serta prestise sehingga seorang pemimpin mempunyai kepercayaan 

diri yang tinggi dalam pengambilan keputusan (Sunita, 1997 dalam 

Mas’ud 2004). 

2) Gaya Pengasuh, yaitu gaya kepemimpinan dimana pemimpin 

memperhatikan bawahan dalam peningkatan karier, memberikan 

bimbingan, arahan, bantuan dan bersikap baik serta menghargai 
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3) Gaya Berorientasi pada tugas, yaitu gaya kepemimpinan dimana 

seorang pemimpin menuntut bawahan untuk disiplin dalam hal 

pekerjaan atau tugas (Sunita, 1997 dalam Mas’ud, 2004). 

4) Gaya Partisipatif, yaitu gaya kepemimpinan dimana pemimpin 

mengharapkan saran-saran dan ide-ide dari bawahan sebelum 

mengambil suatu keputusan (House dan Mitchell, 1974 dalam 

Yulk, 1989). Vroom dan Arthur Jago (1988) dalam Yulk (1989), 

mengatakan bahwa dalam gaya kepemimpinan partisipatif untuk 

pengambilan keputusan juga dipengaruhi oleh partisipasi bawahan 

Teori Kepemimpinan Situasional menuntut pemimpin cukup 

luwes dalam menyesuaikan gaya atau perilaku kepemimpinannya 

dengan situasi yang berbeda-beda. Menurut Rivai (2008), untuk 

menentukan gaya kepemimpinan yang efektif dalam  menghadapi  

keadaan  tertentu,  maka  perlu  mempertimbangkan  kekuatan yang  

ada  dalam  tiga  unsur,  yaitu:  diri  pemimpin,  bawahan  dan  situasi  

secara menyeluruh. Mengenai tiga faktor yang perlu diperhatikan 

dalam merealisasikan kepemimpinan yang efektif adalah: 

1) Kekuatan  diri  pemimpin  adalah  kondisi  diri  seorang  pemimpin  

yang mendukung  dalam  melaksanakan  kepemimpinannya,  

seperti  latar  belakang pendidikan,  pribadi,  pengalaman  dan  

nilai-nilai  dalam  pandangan  hidup yang  dihayati  dan  

diamalkannya  (dipedomani  dalam  berfikir,  merasakan, bersikap 

dan berperilaku). 

4) Gaya Partisipatif, yaitu gaya kepemimpinan dimana pemimpin 

mengharapkan saran-saran dan ide-ide dari bawahan sebelum 

mengambil suatu keputusan (House dan Mitchell, 1974 dalam 

Yulk, 1989). Vroom dan Arthur Jago (1988) dalam Yulk (1989), 

mengatakan bahwa dalam gaya kepemimpinan partisipatif untuk 

pengambilan keputusan juga dipengaruhi oleh partisipasi bawahan 

Teori Kepemimpinan Situasional menuntut pemimpin cukup 

luwes dalam menyesuaikan gaya atau perilaku kepemimpinannya 

dengan situasi yang berbeda-beda. Menurut Rivai (2008), untuk 

menentukan gaya kepemimpinan yang efektif dalam  menghadapi  

keadaan  tertentu,  maka  perlu  mempertimbangkan  kekuatan yang  

ada  dalam  tiga  unsur,  yaitu:  diri  pemimpin,  bawahan  dan  situasi  

secara menyeluruh. Mengenai tiga faktor yang perlu diperhatikan 

dalam merealisasikan kepemimpinan yang efektif adalah: 

1) Kekuatan  diri  pemimpin  adalah  kondisi  diri  seorang  pemimpin  

yang mendukung  dalam  melaksanakan  kepemimpinannya,  
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2) Kekuatan anggota organisasi sebagai bawahan adalah kondisi diri 

anggota organisasi sebagai bawahan yang pada umumnya 

mendukung  pelaksanaan kepemimpinan seorang pemimpin 

sebagai atasan, seperti pendidikan atau pengalaman, motivasi kerja 

atau berprestasi dan tanggung jawab dalam bekerja. 

3) Kekuatan  situasi  adalah  situasi  dalam  interaksi  antara  

pemimpin  dengan anggota  organisasi  sebagai bawahan  seperti  

suasana  atau  iklim  kerja, suasana organisasi secara keseluruhan. 

Dalam teori kontingensi menurut Robbins (2002), Fiedler 

menaruh perhatian tentang pengukuran orientasi kepemimpinan 

seseorang. Faktor kondisi atau dimensi kontigensi tersebut ditetapkan 

sebagai berikut: 

1) Hubungan pemimpin-anggota: Tingkat keyakinan, kepercayaan, 

dan penghargaan bawahan terhadap pemimpin mereka. 

2) Struktur tugas: Tingkatan pada tugas-tugas kerja bawahan 

terstruktur atau tidak terstruktur. 

3) Wewenang jabatan: Tingkat pengaruh seseorang pemimpin terletak 

pada variasi wewenang seperti mempekerjakan, memecat, 

mendisiplinkan, mempromosikan, dan menaikkan gaji. 

Hubungan antara pemimpin dan anggota yang baik atau tidak, 

struktur tugas tinggi atau rendah, dan wewenang jabatan baik yang 

kuat atau lemah. Fiedler menyatakan bahwa semakin baik hubungan 

antara pemimpin dan anggota, semakin tinggi tingkat struktur kerja, 

sebagai atasan, seperti pendidikan atau pengalaman, motivasi kerja 

atau berprestasi dan tanggung jawab dalam bekerja. 

3) Kekuatan  situasi  adalah  situasi  dalam  interaksi  antara  

pemimpin  dengan anggota  organisasi  sebagai bawahan  seperti  

suasana  atau  iklim  kerja, suasana organisasi secara keseluruhan. 

Dalam teori kontingensi menurut Robbins (2002), Fiedler 

menaruh perhatian tentang pengukuran orientasi kepemimpinan 

seseorang. Faktor kondisi atau dimensi kontigensi tersebut ditetapkan 

sebagai berikut: 

1) Hubungan pemimpin-anggota: Tingkat keyakinan, kepercayaan, 

dan penghargaan bawahan terhadap pemimpin mereka. 

2) Struktur tugas: Tingkatan pada tugas-tugas kerja bawahan 

terstruktur atau tidak terstruktur. 

3) Wewenang jabatan: Tingkat pengaruh seseorang pemimpin terletak 

pada variasi wewenang seperti mempekerjakan, memecat, 

mendisiplinkan, mempromosikan, dan menaikkan gaji. 
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dan semakin kuat wewenang jabatan, semakin besar pula pengaruh 

yang dimiliki oleh seorang pemimpin. 

Model kepemimpinan Fiedler menyatakan bahwa kinerja 

kelompok yang efektif tergantung pada pasangan yang cocok antara 

gaya pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahannya dan tingkatan 

di mana keadaan memberi pengaruh serta kendali terhadap pemimpin. 

Fiedler secara signifikan mengikuti pendekatan-pendekatan sikap dan 

perilaku yang mencoba mengisolasi sesuatu, mengaitkan acuan 

pribadinya dengan pengelompokan situasi, kemudian memprediksi 

efektivitas kepemimpinan sebagai salah satu fungsi dari dua jenis 

fungsi gambaran model Fiedler yang sedikit abstrak. 

Dengan pengetahuan LPC seorang individu dan suatu penilaian 

terhadap tiga variabel kontinjensi, model Fiedler mencoba 

mencocokannya untuk mencapai efektivitas kepemimpinan yang 

maksimun. Fiedler mempelajari lebih dari 1.200 kelompok, 

membandingkan gaya kepemimpina relationship-oriented dengan task-

oriented pada setiap delapan kategori situasi. Dia menyimpulkan 

bahwa pemimpin task-oriented cenderung untuk tampil lebih baik 

disbanding pemimpin relationship-oriented pada situasi yang 

mendukung ataupun tidak mendukung mereka. Sehingga Fiedler 

memprediksikkan bahwa bila dihadapkan pada kategori situasi 1, 2, 3,

7, dan 8, pemimpin task orientewd tampil lebih baik. Sedangkan 

kelompok yang efektif tergantung pada pasangan yang cocok antara 

gaya pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahannya dan tingkatan 

di mana keadaan memberi pengaruh serta kendali terhadap pemimpin. 

Fiedler secara signifikan mengikuti pendekatan-pendekatan sikap dan 

perilaku yang mencoba mengisolasi sesuatu, mengaitkan acuan 

pribadinya dengan pengelompokan situasi, kemudian memprediksi 

efektivitas kepemimpinan sebagai salah satu fungsi dari dua jenis 

fungsi gambaran model Fiedler yang sedikit abstrak. 

Dengan pengetahuan LPC seorang individu dan suatu penilaian 

terhadap tiga variabel kontinjensi, model Fiedler mencoba 

mencocokannya untuk mencapai efektivitas kepemimpinan yang 

maksimun. Fiedler mempelajari lebih dari 1.200 kelompok, 

membandingkan gaya kepemimpina relationship-oriented dengan task-

oriented pada setiap delapan kategori situasi. Dia menyimpulkan 

bahwa pemimpin task-oriented cenderung untuk tampil lebih baik 

disbanding pemimpin relationship-oriented pada situasi yang 
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5. Hubungan antara Budaya Organisasi dengan Kinerja Pegawai 

Upaya  membangun  kinerja  yang  baik  tidak  bisa  dilakukan  

secara  serampangan  pada saat  tertentu  saja,  tetapi  merupakan  suatu  

proses  yang  panjang.  Karena  budaya  merupakan semua persepsi atas 

objek yang dibentuk oleh karyawan dengan cara memproses informasi dari 

berbagai  sumber  sepanjang  waktu.  Keberadaan  hubungan  budaya  

organisasi  dengan  kinerja dijelaskan dengan model diagnosis Tiernay 

bahwa semakin baik kualitas faktor-faktor yang terdapat dalam budaya 

organisasi tersebut, maka kinerja akan menjadi tinggi (Moeljono, 2005).

Menurut Madalita (2012) mengatakan karyawan yang sudah 

memahami keseluruhan nilai-nilai organisasi akan menjadi suatu 

kepribadian organisasi. Nilai dan keyakinan tersebut akan diwujudkan 

menjadi perilaku keseharian mereka dalam bekerja, sehingga akan menjadi 

kinerja individual. Didukung dengan sumber daya manusia yang ada, 

sistem dan teknologi, strategi perusahaan dan logistik, masing-masing 

kinerja individu yang baik akan menimbulkan kinerja organisasi yang baik 

pula.

6. Hubungan antara Gaya Kepemimpinan dengan Kinerja Pegawai 

Dalam mengelola dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya 

maka perusahaan mempertahankan bahkan meningkatkan pengelolaan 

karyawan secara menyeluruh mengingat persaingan lingkungan 

perusahaan yang semakin tinggi memaksa perusahaan untuk memiliki 

keunggulan bersaing baik dari segi kepemimpinan maupun dari kinerjanya  

proses  yang  panjang.  Karena  budaya  merupakan semua persepsi atas 

objek yang dibentuk oleh karyawan dengan cara memproses informasi dari 

berbagai  sumber  sepanjang  waktu.  Keberadaan  hubungan  budaya  

organisasi  dengan  kinerja dijelaskan dengan model diagnosis Tiernay 

bahwa semakin baik kualitas faktor-faktor yang terdapat dalam budaya 

organisasi tersebut, maka kinerja akan menjadi tinggi (Moeljono, 2005).

Menurut Madalita (2012) mengatakan karyawan yang sudah 

memahami keseluruhan nilai-nilai organisasi akan menjadi suatu 

kepribadian organisasi. Nilai dan keyakinan tersebut akan diwujudkan 

menjadi perilaku keseharian mereka dalam bekerja, sehingga akan menjadi 

kinerja individual. Didukung dengan sumber daya manusia yang ada, 

sistem dan teknologi, strategi perusahaan dan logistik, masing-masing 

kinerja individu yang baik akan menimbulkan kinerja organisasi yang baik 

pula.

6. Hubungan antara Gaya Kepemimpinan dengan Kinerja Pegawai 

Dalam mengelola dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya 
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yang  ditawarkan maka perusahaan harus dapat menciptakan kepuasan 

bagi karyawan yang tujuannya agar dapat mempengaruhi  pegawai untuk 

mengadakan pembelian ulang pada perusahaan dan agar terciptanya 

kinerja karyawan bagi perusahaan.  

Gaya kepemimpinan akan menghasilkan kinerja, kemungkinan 

besar kinerja dipengaruhi secara positif bila pemimpin itu mengimbangi 

hal-hal yang kurang dalam diri karyawan atau dalam situasi kerja 

(Robbins, 2002). Dengan mempergunakan gaya kepemimpinan maka 

pemimpin akan mempengaruhi persepsi bawahan dan memotivasinya, 

dengan cara mengarahkan mereka pada kejelasan tugas, pencapaian 
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𝐻4 

erat  dan  harus  dipahami  secara  bersama agar relevan (Blair dalam Iriani 

Ismail, 2008:24). 

C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pikir dapat digunakan untuk mempermudah alur pemikiran 

yang akan dilakukan dalam pembuatan skripsi. Berdasarkan telaah pustaka 

yang dikembangkan, maka sebuah model konseptual atau kerangka pemikiran 

teoritis dapat dikembangkan seperti yang disajikan dalam diagram berikut: 

Gambar 2.2 Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan, dan Kinerja 

Fokus peneliti dalam penelitian ini adalah pengaruh budaya 

organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai dimana teori 

yang digunakan untuk variabel    (budaya organisasi) adalah teori 

Karakteristik Budaya Organisasi dari Robbins (2002) dan Variabel    

(gaya kepemimpinan) yang menggunakan teori ukuran-ukuran gaya 

kepemimpinan model fiedler teori dari Robbins (2002). Sedangkan 
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Inovasi dan pengambilan resiko (X 1.1),
Perhatian terhadap detail (X 1.2),
Orientasi terhadap hasil (X 1.3),
Orientasi terhadap individu (X 1.4),
Orientasi terhadap tim (X 1.5),
Agresivitas (X 1.6),
Stabilitas (X 1.7), 

Gaya Kepemimpinan (𝑿𝟐) 
Hubungan pemimpin- pegawai (X 2.1),
Struktur tugas (X 2.2), dan 
Wewenang Jabatan (X 2.3),

Kinerja    Pegawai  (Y) 
Kesetiaan (Y 1),
Prestasi kerja (Y 2),
Tanggung jawab (Y 3),
Ketaatan (Y 4),
Kejujuran (Y 5),
Kejasama (Y 6), dan 
Prakarsa (Y 7).
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variabel Y (kinerja) yang menggunakan teori aspek-aspek penilaian 

kinerja dari Suradji (2006). 

Kinerja  pegawai yang  ingin  optimal  tidak  bisa  didapat  dengan  

cara  mudah,  tujuan tersebut  memerlukan  pengorbanan  untuk  

mencapainya  seperti  pemimpin  yang  baik  dalam kepemimpinannya  

serta  suatu  instansi  atau  organisasi  yang  memiliki  budaya  organisasi  

yang baik. Dengan kinerja yang maksimal, maka selain tercapainya tujuan 

pribadi dari pegawai itu sendiri dapat memungkinkan tercapainya tujuan 

organisasi secara keseluruhan. Nilai-nilai perilaku yang dianut dalam suatu 

organisasi dibutuhkan komitmen dan loyalitas yang kuat dari pegawai. 

Karakteristik budaya organisasi yang kuat serta gaya kepemimpinan yang 

sesuai juga dapat membantu kinerja karena memberikan struktur dan 

kontrol yang dibutuhkan tanpa harus bersandar pada birokrasi formal yang 

dapat menekan tumbuhnya motivasi dan inovasi. 

D. Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori yang dijelaskan sebelumnya, maka dapat 

dikemukakan hipotesis sebagai berikut: 

 1 : Diduga budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai

 2 : Diduga Gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja

pegawai

 3 : Diduga Budaya organisasi dan gaya kepemimpinan secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai 

 4 : Diduga Budaya organisasi yang paling berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai 

cara  mudah,  tujuan tersebut  memerlukan  pengorbanan  untuk  

mencapainya  seperti  pemimpin  yang  baik  dalam kepemimpinannya  
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kontrol yang dibutuhkan tanpa harus bersandar pada birokrasi formal yang 

dapat menekan tumbuhnya motivasi dan inovasi. 

D. Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori yang dijelaskan sebelumnya, maka dapat 

dikemukakan hipotesis sebagai berikut: 

 1 : Diduga budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai

 2 : DidugaDidugaDid Gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja




