
 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kepemimpinan Organisasi Publik 

 

1.  Pengertian Kepemimpinan 

Kepemimpinan  merupakan aspek terpenting dalam  menentukan keberhasilan 

organisasi. Berikut pengertian kepemimpinan menurut para ahli 

a. Humphil dalam Wahjosumidjo (1987:21) 

“Kepemimpinan  merupakan langkah pertama yang hasilnya berupa pola interaksi 

kelompok yang konsisten dan bertujuan menyelesaikan masalah yang saling 

berkaitan”. 

b. Young dalam Kartono (2003:12) 

“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”. 

c.  Ralph dalam Wahjosumidjo (1987:23) 

“Kepemimpinan sebagai kepribadian yang beraksi dalam kondisi-kondisi 

kelompok. Tidak saja kepemimpinan itu suatu kepribadian dan suatu gejala 

kelompok, ia juga merupakan suatu proses sosial yang melibatkan sejumlah orang 

dalam kontak mental dalam mana seseorang mendominasi orang-orang lain”. 
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d.  Moejiono (2002:13).  

“Kepemimpinan tersebut sebenarnya sebagai akibat pengaruh satu arah, 

karena pemimpin mungkin memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan 

dirinya dengan pengikutnya”.  

e.  Fiedler dalam Thoha (1983:38)  

“Kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang  lain dalam hal bawahannya 

sedemikian rupa sehingga orang lain itu mau melakukan kehendak pimpinan, 

meskipun secara pribadi hal itu mungkin tidak disenanginya”. 

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan 

 merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok, 

kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau kelompok, memiliki 

kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang yang diinginkan oleh 

kelompoknya untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. 

2. Ciri-Ciri Kepemimpinan 

a. Jarkkovich dalam Mangkunegara (2001:34)  

Menentukan ada delapan ciri-ciri  kepemimpinan yaitu: 

1.   Kesehatan yang memadai, kekuatan pribadi dan ketahanan fisik. 

2. Memahami tugas pokok, komitmen peribadi dan memiliki kepercayaan diri. 

3. Memiliki perhatian kepada orang lain dan ramah. 

4. Mampu memengaruhi orang lain untuk menerima putusannya. 

5. Memahami kewajiban moral dan kejujuran. 

6. Kemampuan tanggap untuk memahami unsur dari informasi. 

7. Bersikap kritis. 

8. Memiliki kesetiaan kepada orang yang bekerja dengannya. 

http://belajarpsikologi.com/tipe-tipe-kepemimpinan/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-kepemimpinan-menurut-para-ahli/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-kepemimpinan-menurut-para-ahli/
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b. Siagian (1990:13) 

Menyebutkan seorang pemimpin harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Memiliki kondisi fisik yang sehat sesuai dengan tugasnya. 

2. Berpengetahuan dan berpengalaman luas. 

3. Memiliki keyakinan bahwa organisasi akan berhasil dan mencapai tujuan 

yang telah ditentukan. 

4. Mengetahui dengan jelas mengenai sifat hakikat dan kompleksitas diri pada 

5. Tujuan yang hendak dicapai. 

6. Memiliki stamina dan antusiasme yang besar. 

7. Gemar dan cepat mengambil putusan. 

8. Bersikap obyektif. 

9. Adil dalam memperlakukan bawahan. 

10. Menguasai prinsip-prinsip kepemimpinan. 

11. Menguasai teknik berkomunikasi. 

12. Dapat dan mampu bertindak sebagai penasehat, guru dan kepala bawahannya. 

Dari ciri-ciri yang dikemukakan oleh dua ahli di atas, dapat disimpulkan ciri-ciri 

kepemimpinan adalah kesehatan yang memadai, memiliki keyakinan bahwa 

organisasi akan berhasil dan mencapai tujuan yang telah ditentukan, bersikap 

obyektif dan mengayomi bawahan serta menguasai teknik berkomunikasi dan 

prinsip kepemimpinan. 

3.  Tipe-Tipe Kepemimpinan  

Sondang P Siagian (1990:15) menyebutkan bahwa tipe kepemimpinan dalam 

suatu organisasi dapatdigolongkan dalam  lima tipe sebagai berikut: 
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1. Tipe otokratik  

Seorang pemimpin yang otokratis memiliki ciri-ciri dalam kepemimipinannya  

sebagai berikut: 

a. Menganggap organisasi sebagai milik pribadi. 

b. Mengidentifikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. 

c. Menganggap bawahan sebagai alat semata-mata. 

d. Tidak mau menerima kritik, saran dan pendapat. 

e. Terlalu tergantung pada kekuasaan formilnya. 

f. Dalam tindakan penggerakannya sering menggunakan pendekatan  yang  

       mengandung unsur pemaksaan dan punitif (menghukum). 

2. Tipe militeristik 

Seorang pemimpin dengan tipe militeristis tak berarti selalu seorang pemimpin 

dari organisasi militer. Seorang pemimpin yang bertipe militeristis adalah seorang 

pemimpin yang memiliki ciri-ciri dalam kepemimpinannya sebagai berikut: 

a. Dalam menggerakkan bawahan lebih sering menggunakan sistem perintah. 

b. Senang pada formalitas yang berlebih-lebihan. 

c. Menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawhannya. 

d. Sukar menerima kritik dari bawahannya. 

e. Menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan. 

f. Dalam menggerakkan bawahan senang bergantung pada pangkat dan 

jabatannya. 
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3. Tipe Paternalistis 

Seorang pemimpin bertipe paternalistis memiliki ciri-ciri kepemimpinan sebagai 

berikut: 

a. Menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa. 

b. Bersikap terlalu melindungi. 

c. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk turut mengambil 

       putusan. 

d. Sering bersikap maha tahu. 

e. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil 

inisiatif. 

4.  Tipe Kharismatis 

Seorang pemimpin yang bersifat kharismatis memiliki daya tarik yang amat besar. 

Sulit untuk mengetahui mengapa seorang pemimpin yang kharismatis karena dari 

mana asalnya kharismatis memang sulit ditelusuri. Sering disebut bahwa 

pemimpin yang kharismatis diberkahi kekuatan ajaib. Kekayaan, profil dan 

kesehatan tidak dapat digunakan sebagai kriteria untuk kharisma. 

5.  Tipe Demokratis 

Seorang pemimpin yang demokratis memiliki ciri-ciri kepemimpinan berikut: 

a. Dalam proses penggerakan bawahan  melalui kritik tolak dari  pendapat 

bahwa manusia yang termulia. 

b. Selalu berusaha menyelaraskan kepentingan dan tujuan organisasi dengan 

kepentingan dan tujuan pribadi para bawahannya. 

c. Senang menerima saran,pendapat dan kritik dari bawahannya. 

d. Selalu berusaha mengutamakan kerja sama tim. 
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e. Selalu berusaha untuk menjadikan bawahannya lebih suka daripada dirinya. 

f. Berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai seorang  

pemimpin. 

4. Teori Kepemimpinan  

1. Teori Sifat 

Teori ini mengatakan bahwa pemimpin harus lebih besar dan cerdas daripada 

yang dipimpin. Menyadari hal tersebut Davis dalam Thoha (1983:33) 

merumuskan empat sifat yang tampaknya berpengaruh terhadap keberhasilan 

kepemimpinan organisasi, sifat tersebut yaitu : 

a.    Kecerdasan 

Hasil penelitian membuktikan bahwa pemimpin lebih memiliki tingkat     

kecerdasan lebih tinggi daripada yang dipimpin.  Dengan demikian, 

pemimpin tak bisa terlalu melampaui terlalu banyak dari kecerdasan 

pengikutnya. 

b.    Kedewasaan dan keleluasaan hubungan sosial 

Pemimpin cenderung menjadi matang dan mempunyai emosi yang stabil, 

karena memiliki perhatian yang luas terhadap aktivitas-aktivitas sosial.Dia 

memiliki keinginan menghargai dan dihargai. 

c.    Motivasi diri dan dorongan berprestasi 

Para pemimpin secara relatif mempunyai dorongan motivasi yang kuat untuk 

berprestasi. Mereka bekerja, berusaha mendapatkan penghargaan intrinstik 

daripada ekstrinstik. 
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d.    Sikap-sikap hubungan kemanusiaan 

Pemimpin yang berhasil mau mengakui harga diri dan kehormatan para  

pengikutnya dan mampu berpihak kepadanya. 

2. Teori Kelompok 

Teori kelompok dalam  kepemimpinan ini beranggapan bahwa agar kelompok 

bisa mencapai tujuan-tujuannya, harus terdapat suatu pertukaran yang positif di 

antara pemimpin dan pengikut-pengikutnya. Dengan kata lain, para bawahan 

dapat mempengaruhi pemimpin dengan perilakunya (Thoha,1983:34). 

3. Teori Situasional dan Model Kontingensi 

Fiedler dalam Thoha (1983:36) mengemukakan terdapat dua pengukuran saling  

bergantian dan ada hubungannya dengan kepemimpinan yaitu : 

a. Hubungan kemanusiaan yang lunak, dihubungkan pemimpin yang tidak 

melihat perbedaan yang besar di antara teman kerja yang paling banyak dan 

paling sedikit disukai atau memberikan suatu gambaran yang relatif 

menyenangkan kepada teman kerja yang paling sedikit disenangi. 

b. Gaya yang berorientasi tugas dihubungkan dengan pemimpin yang melihat 

suatu perbedaan besar di antara teman kerja yang paling banyak dan paling 

sedikit disenangi dan memberikan suatu gambaran yang paling tidak 

menyenangkan pada teman kerja yang paling sedikit diskusi. 

4. Model Kepemimpinan Kontingensi dari Fiedler 

Kepemimpinan memainkan peranan penting dalam mencapai tujuan,karena 

pemimpin yang dapat menggerakkan anggota/karyawan dalam melaksanakan 

tugas dan pekerjaannya.Fred Fiedler dalam Thoha (1983:38) mengidentifikasi tiga 
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dimensi yang menentukan efektivitas kepemimpinan dalam menggerakkan kinerja 

anggota/karyawan,yaitu: 

a.    Hubungan pimpinan dan anggota 

  Merupakan suatu bentuk hubungan pimpinan dan anggota yang 

mencerminkan tingkat keyakinan, tingkat kepercayaan dan penghormatan 

bawahan terhadap pimpinan serta umpan balik atas penghormatan anggota. 

b.    Derajat dari Struktur Tugas 

  Tingkat pemroseduran penugasan pekerjaan (terstruktur atau tidak    

terstruktur) dan diharapkan dapat menentukan situasi yang menyenangkan. 

c.    Posisi Kekuasaan Pemimpin yang Dicapai Lewat Otoritas Formal 

      Tingkat pengaruh yang dimiliki pimpinan terhadap variabel kekuasaan seperti: 

memberikan penugasan, mendisiplikan, mempromosikan dan lainnya 

       Suatu situasi akan  dapat  menyenangkan pemimpin jika ketiga dimensi di 

atas mempunyai derajat yang tinggi. Dengan kata lain, suatu situasi akan 

menyenangkan jika : 

1. Pemimpin diterima oleh para pengikutnya (derajat dimensi tertinggi). 

2. Tugas-tugas dan semua yang berhubungan dengannya ditentukan secara 

jelas. 

3. Penggunaan otoritas dan  kekuasaan  secara formal diterapkan pada posisi 

pemimpin. 

Fiedler menyatakan bahwa dalam situasi yang sangat menyenangkan dan sangat 

tidak menyenangkan, kepemimpinan yang berorientasi pada tugas yang hard 

noses adalah  sangat efektif dan  ketika situasinya di tengah-tengah atau moderat 
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antara menyenangkan dan tidak menyenangkan, maka kepemimpinan yang 

menekankan pada hubungan kemanusiaan atau yang lunak sangat efektif. 

5. Teori Jalan Kecil-Tujuan (Path Goal Theory) 

Teori ini menyatakan bahwa perilaku pemimpin akan bisa menjadi faktor mitivasi 

terhadap bawahan yaitu : 

a. Perilaku tersebut dapat memuaskan kebutuhan bawahan sehingga 

memungkinkan tercapainya efektivitas dalam pelaksanaan kerja. 

b. Perilaku tersebut merupakan komplemen dari lingkungan bawahan yang 

berupa memberikan latihan, dukungan dan penghargaan yang diperlukan  

untuk mengefektifkan pelaksanaan kerja. 

Adapun usaha-usaha yang lebih spesifik yang dapat dicapai oleh pemimpin,yaitu : 

a. Mengetahui dan menumbuhkan kebutuhan-kebutuhan bawahan untuk 

menghasilkan sesuatu yang bisa dikendalikan pimpinan. 

b. Memberikan insentif kepada bawahan yang mampub mencapai hasil dalam  

kinerja. 

c. Membuat suatu jalan yang mudah dilewati oleh bawahan untuk menaikkan  

prestasinya dengan cara pelatihan dan pengarahan. 

d. Membantu bawahan dengan menjelaskan apa yang bisa diterapkan darinya. 

e. Mengurangi halangan-halangan yang bisa membuat frustasi. 

f. Menaikkan kesempatan untuk pemuasan bawahan efektivitas kerja.  

5. Indikator Kepemimpinan 

Dari beberapa teori kepemimpinan di atas, peneliti mengambil indikator yang 

relevan dengan lokasi penelitian, indikator kepemimpinan tersebut yaitu : 
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a. Hubungan pimpinan dan anggota 

Digunakan untuk mengukur bagaimana hubungan antara Kapolres dengan 

Anggota dalam bertugas. Hubungan tersebut diukur dengan kepercayaan 

Kapolres dalam memberikan tugas. 

b. Derajat dari Struktur Tugas 

Digunakan untuk mengukur apakah Kapolres memberikan tugas kepada 

Anggota dengan prosedur yang jelas atau tidak 

c. Posisi Kekuasaan Pemimpin yang Dicapai Lewat Otoritas Formal 

Untuk mengukur apakah Kapolres memberikan tugas sesuai dengan 

wewenang sehingga tidak saling tumpang tindih dalam bertugas. 

B. Budaya Organisasi 

1. Pengertian Budaya Organisasi 

Budaya Organisasi merupakan keseluruhan nilai pikiran, nilai dan budaya yang 

dianut dalam organisasi. Berikut pengertian budaya organisasi menurut para ahli : 

a. Menurut Vechio dalam Wibowo (2010:17) 

“Budaya organisasi merupakan nilai dan norma bersama yang terdapat dalam 

suatu organisasi dan mengajarkan pada pekerja yang datang”. 

b. Menurut Phegan dalam Wibowo (2010:18) 

“Budaya organisasi adalah tentang bagaimana orang merasa tenang melakukan 

pekerjaan baik dan apa yang membuat peralatan dan orang bekerja bersama dalam 

harmoni”. 

c. Menurut Suwarto dan Koesdartono (2009:1) 

“Budaya organisasi merupakan kesatuan orang-orang yang memiliki tujuan dan 

keyakinan”. 
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d. Menurut Baron dalam Wibowo (2010:17) 

“Budaya organisasi merupakan kerangka kerja kognitif yang terdiri dari sikap, 

nilai-nilai dan norma perilaku dan harapan yang diterima bersama oleh anggota 

organisasi”. 

e. Menurut Robbins dalam Wibowo (2010:17) 

“Budaya organisasi merupakan persepsi umum yang dipegang oleh anggota 

organisasi, suatu sistem tentang keberartian bersama”. 

Dari beberapa pendapat ahli di atas, budaya organisasi ialah nilai, norma dan 

kesepakatan yang diterima dan dianut oleh anggota organisasi dalam mencapai 

tujuan organisasi. 

2. Fungsi Budaya Organisasi 

Budaya Organisasi salah satunya berfungsi untuk memberikan batasan peran yang 

membedakan antara organisasi satu dengan yang lainnya. Berikut fungsi budaya 

organisasi menurut para ahli. 

1. Menurut Suwanto dan Koeshartono (2009:10), 

Fungsi budaya organisasi adalah  sebagai berikut : 

a. Budaya memiliki peran menetapkan tapal batas. Artinya menciptakan   

pembedaan yang jelas antara satu organisasi dengan yang lain. 

b.   Budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota organisasi. 

c. Budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas  

daripada kepentingan individual seseorang. 

d. Budaya meningkatkan kemantapan sistem sosial, budaya merupakan perekat 

sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan 

standar yang tepat. 
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e. Budaya berfungsi sebagai mekanisme pembvuat makna dan kaedah dan  

membentuk sikap serta perilaku anggota organisasi. 

2. Menurut Robbins dalam Wibowo (2010:51) 

Fungsi budaya organisasi adalah sebagai berikut : 

a. Memiliki boundrary-defining roles, yaitu menciptakan perbedaan antara   

organisasi yang satu dengan yang lainnya. 

b.   Menyampaikan rasa identitas untuk anggota organisasi. 

c. Memfasilitasi bangkitnya komitmen pada sesuatu yang lebih besar daripada 

kepentingan individu. 

d.   Meningkatkan stabilitas sistem sosial. 

e.   Melayani dan mengontrol sikap dan perilaku kerja. 

3. Menurut Baron dalam Wibowo (2010:51) 

Fungsi budaya organisasi adalah sebagai berikut : 

a.   Memberikan rasa identitas. 

b.   Membangkitkan komitmen misi organisasi. 

c.   Memperjelas dan memperkuat standar perilaku. 

4. Menurut Robbins (2002:283) 

Fungsi budaya organisasi dibedakan menjadi lima yaitu : 

a. Menciptakan perbedaan antara satu organisasi dengan organisasi yang lain 

b. Menyampaikan rasa identitas kepada anggota-anggota organisasi. 

c. Mempermudah penerusan komitmen hingga mencapai batasan yang lebih 

luas. 

d. Mendorong stabilitas sosial dalam organisasi. 
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e. Pembentuk rasa dan mekanisme pengendalian yang memberikan panduan dan 

sikap karyawan. 

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan budaya organisasi memiliki fungsi 

sebagai pedoman dan identitas organisasi serta alat untuk membangkitkan 

komitmen anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. 

3. Tipe Budaya Organisasi 

Luasnya pengertian budaya organisasi membuka peluang timbulnya berbagai 

pandangan tentang adanya tipe-tipe budaya organisasi. Berikut tipe-tipe budaya 

organisasi menurut para ahli: 

a.   Menurut Cartwright dalam Wibowo (2010:23) 

Tipe-tipe budaya organisasi dibagi menjadi empat yaitu: 

1.   The monoculture 

      Merupakan program mental tunggal, orang berpikir sama dan sesuai dengan 

norma budaya yang sama dan orangnya memiliki satu pikiran. Tipe ini sangat 

kuat karena terfokus tajam. 

2.   The superordinate culture 

       Terdiri dari subkultur terkoordinasi, masing-masing dengan keyakinan dan 

nilai-nilai, gagasan dan sudut pandangan sendiri tetapi semua bekerja dalam 

satu organisasi dan semua termotivasi mencapaiu sasaran organisasi. 

3.   The divisive culture 

       Bersifat memecah belah. Dalam budaya ini sub culture dalam organisasi 

secara individual memiliki agenda dan tujuannya sendiri. Tidak ada 
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pemisahan  konflik antara “kita dan mereka”. Tidak terdapat arah yang jelas 

dan kekurangan kepemimpinan. 

4.    The disjunctive culture 

Budaya ini ditandai oleh seringnya pemecahan organisasi secara eksplosif dan 

menjad unit budaya individual. Sercagai contohnya prang sipil di Afrika yang 

berkepanjangan. 

b.   Menurut Kennedy dan Terrence E Deal dalam Wibowo (2010:26) 

Tipe budaya organisasi dibagi menjadi empat yaitu : 

1.   The tough-guy, macho culture 

      Merupakan dunia para individualis yang secara reguler mengambil resiko 

tinggi dan mendapatkan umpan balik cepat jika tindakan mereka benar atau 

salah. 

2.    The work hard play hard culture 

       Dalam budaya ini yang menjadi aturan adalah kegembiraan dan tindakan dan 

pekerja mengambil sedikit resiko, semuanya dengan umpan balik cepat. 

3.    The bet-your company culture 

       Merupakan budaya dengan keputusan yang mengandung taruhan besar. 

Budaya ini beresiko tinggi dan lingkungan dengan umpan balik lambat. 

4.    The pricess culture 

       Budaya dengan tanpa atau sedikit umpan balik, pekerja sulit untuk mengukur 

apa yang mereka lakukan, justru mereka mengkonsentrasikan pada 

bagaimana hal tersebut dilakukan. 

c.   Menurut Robbins dalam Wibowo (2010:27 

Tipe budaya organisasi dibagi menjadi empat yaitu : 
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1. Network culture 

Organisasi memandang anggota sebagai suatu keluarga dan teman. Budaya 

ini ditandai oleh tingkat sosiabilitas atau kesenangan bergaul tinggi dan 

tingkat solidaritas atau kesetiakawanan rendah. 

2. Mercenary culture 

Organisasi memfokus pada tujuan. Budaya organisasi ini ditandai oleh tingkat 

sosiabilitas rendah dan tingkat solidaritas tinggi. 

3. Fragmanted culture 

Organisasi yang dibuat dari para individualis. Budaya ini ditandai oleh 

solidaritas dan sosiabilitas yang rendah. Orang yang bekerja di budaya dalam 

budaya ini sedikit melakukan kontak dan dalam banyak hal mereka bahkan 

tak saling mengenal. 

4. Communal culture 

Organisasi menilai baik persahabatan dan kinerja. Budaya ini ditandai oleh 

sosialibilitas dan solidaritas yang tinggi. Anggota dalam budaya ini sangat 

bersahabat satu sama lain dan bergaul dengan baik, baik secara pribadi atau 

profesional. 

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tipe organisasi terdiri dari 

network culture (sosialibilitas dan kesetiakawanan rendah), mercenary culture 

(sosialibilitas rendah dan solidaritas tinggi, fragmanted culture (sosialibilitas dan 

solidaritas rendah) dan communal culture (sosialibilitas dan solidaritas tinggi). 
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4. Karakteristik Budaya Organisasi 

Budaya organisasi memiliki karakteristik tertentu. Berikut karakteristik budaya 

organisasi menurut para ahli: 

a. Menurut Luthans dalam Wibowo (2010:36)  

Budaya organisasi memiliki enam karakteristik, diantaranya ialah : 

1.    Aturan perilaku yang diamati. 

Ketika anggota organisasi berinteraksi satu sama lain, mereka menggunakan   

bahasa, istilah dan ritual umum yang berkaitan dengan rasa hormat dan cara 

berperilaku. 

2.   Norma 

Ada standar perilaku, mencakup pedoman mengenai seberapa banyak 

pekerjaan yang dilakukan, yang dalam banyak organisasi menjadi “jangan 

melakukan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit”. 

3.   Nilai dominan 

Organisasi mendukung dan berharap peserta membagikan nilai-nilai utama 

Contoh khususnya adalah kualitas kinerja dan efisiensi yang tinggi. 

1.   Filosofi 

Terdapat kebijakan yang membentuk kepercayaan organisasi mengenai  

bagaimana pegawai diperlakukan. 

2.   Aturan 

Terdapat pedoman ketat berkaitan dengan pencapaian organisasi. 
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3.   Iklim organisasi. 

Keseluruhan perasaan yang disampaikan dengan peraturan yang bersifat fisik 

cara peserta berinteraksi dan cara anggota organisasi berhubungan dengan 

individu lain. 

b. Menurut Baron dalam Wibowo (2010:36) 

Ada tujuh karakteristik budaya organisasi, diantaranya adalah : 

1.    Innovation (Inovasi) 

Suatu tingkatan di mana orang diharapkan kreatif dan membangkitkan 

gagasan  baru. 

2.    Stability (Stabilitas) 

Bersifat menghargai lingkungan yang stabil, dapat diperkirakan dan 

berorientasi pada aturan. 

3.    Orientation toward people (Orientasi pada orang) 

Orientasi untuk menjadi jujur, mendukung dan menunjukkan penghargaan  

pada hak individual. 

4.    Result-orientation (Orientasi pada hasil) 

Meletakkan pada kepeduliannya untuk mencapai hasil yang diharapkan. 

5.    Easygoingness (Bersikap tenang) 

Suatu keadaan iklim kerja yang bersifat santai. 

6.   Attention to detail (Perhatian pada hal yang rinci) 

Dimaksudkan untuk menjadi analitis dan seksama. 

4. Collaborative orrientation (Orientasi pada kolaborasi) 

Merupakan orientasi yang menekankan pada bekerja dalam tim sebagai lawan 

dari bekerja secara individual.   
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c.  Menurut Robbins dalam Wibowo (2010:37) 

Karakteristik budaya organisasi dibedakan menjadi tujuh yaitu : 

1.    Inovation and risk taking (Inovasi dan pengambilan resiko) 

Suatu tingkatan dimana pekerja didorong untuk menjadi inovatif dan 

mengambil resiko. 

2.    Attention to detail (perhatian pada hal yang rinci) 

Pekerja diharapkan menunjukkan ketepatan, analitis dan perhatian pada hal 

yang rinci. 

3.    Outcome orientation (Orientasi pada manfaat) 

Manajemen memfokuskan pada hasil atau manfaat daripada sekedar pada 

teknik dan proses yang digunakan untuk mendapatkan manfaat. 

4.   People orientation (Orientasi pada orang) 

Keputusan manajemen mempertimbangkan pengaruh manfaat pada orang 

dalam organisasi. 

5.    Team orientation (Orientasi tim) 

Aktivitas kerja diorganisasikan berdasar tim daripada individual. 

6.    Aggressiveness (Agresivitas) 

Orang cenderung lebih agresif dan kompetitif daripada easygoing. 

7.    Stability (Stabilitas) 

Aktivitas organisasi menekankan pada menjaga status quo sebagai lawan  

dari perkembangan.  

5. Indikator Budaya Organisasi   

Dari karakteristik budaya organisasi di atas, peneliti mengambil indikator yang 

relevan dengan lokasi penelitian, indikator budaya organisasi tersebut yaitu : 
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1.    Inovasi dan Pengambilan Resiko 

Inovasi dan pengambilan  resiko digunakan untuk mengukur nilai yang dianut 

oleh Kepolisian Resort Lampung Utara dalam berinovasi untuk meminimalkan 

resiko yang akan diterima. 

2.    Perhatian pada Hal yang Rinci 

Perhatian pada hal yang rinci digunakan untuk mengukur bagaimana anggota 

Kepolisian Resort Lampung Utara memperhatikan dan menyelesaikan hal-hal 

yang rinci. 

3.    Orientasi pada Manfaat 

Orientasi pada manfaat digunakan untuk mengukur bagaimana lingkungan 

organisasi Kepolisian Resort Lampung Utara mendukung adanya manfaat yang 

dicapai sebagai tujuan. 

4.    Orientasi pada Orang 

Orientasi pada orang digunakan untuk mengukur bagaimana lingkungan 

organisasi Kepolisian Resort Lampung Utara mendukung dan memperhatikan 

kebutuhan individu dalam mencapai tujuan. 

5.   Orientasi pada Tim 

Orientasi pada tim digunakan untuk mengukur bagaimana lingkungan organisasi 

Kepolisian Resort Lampung Utara mendukung dan  memperhatikan kerja sama 

tim antar anggota Kepolisian Resort Lampung Utara dalam mencapai tujuan. 

6.   Agresivitas 

Agresivitas digunakan untuk mengukur bagaimana lingkungan organisasi 

Kepolisian Resort Lampung Utara menciptakan persaingan sehat antar anggota 

untuk meningkatkan kinerja anggota. 
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7.    Stabilitas 

Stabilitas digunakan untuk mengukur bagaimana lingkungan organisasi 

Kepolisian Resort Lampung Utara menciptakan lingkungan organisasi yang 

kondusif dan minim terjadinya konflik antar anggota.  

C. Disiplin Kerja 

1. Pengertian Disiplin Kinerja 

Disiplin kinerja merupakan kesediaan dan ketersediaan seseorang mentaati semua 

peraturan yang berlaku dalam organisasi. Berikut pengertian disiplin kinerja 

menurut beberapa ahli : 

a.  Menurut Simamora (2010 : 610) 

“Disiplin kerja adalah prosedur yang mengoreksi atau menghukum bawahan 

karena melanggar peraturan atau prosedur. Disiplin merupakan bentuk 

pengendalian diri karyawan dan pelaksanaan yang teratur serta menunjukkan 

semangat tim kerja di dalam kelompok”. 

b.  Menurut Admodiwirjo (2000:235) 

“Disiplin kerja adalah setiap usaha mengkoordinasikan perilaku seseorang pada 

masa mendatang dengan menggunakan hukum dan ganjaran”. 

c.  Menurut Nawawi (2001:186) 

“Disiplin kerja adalah sikap mental pegawai yang tercermin dalam perilaku 

melaksanakan semua peraturan atau  ketentuan yang telah ditetapkan organisasi 

atau pemerintah dan menghindari pelanggaran-pelanggaran terhadap semua 

peraturan atau ketentuan sehingga hukuman atau sanksi terhadap pegawai akan 

dapat dihindari atau tidak terjadi”. 
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d.  Menurut Peraturan Bupati Lampung Utara No 12/Perbup/LU/2010 tentang 

Disiplin PNS di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara 

“Disiplin kerja adalah usaha yang dilakukan oleh pemimpin organisasi untuk 

menggerakkan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan memperhatikan disiplin 

waktu, disiplin kerja dan disiplin berpakaian”. 

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan disiplin kerja merupakan alat 

dari fungsi manajemen dalam mengawasi kinerja dan dalam pelaksaannya 

menggunakan hukuman untuk menegakkan kedisiplinan.  

2. Unsur-Unsur Disiplin Kerja 

Menurut Nawawi (2001:183) unsur-unsur disiplin adalah sebagai berikut : 

a. Sikap mental 

Tercermin dari perbuatan seseorang dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya serta menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan 

peraturan yang telah ditetapkan. 

b. Alat ukur 

Alat ukur seperti waktu, tugas, pekerjaan dan larangan-larangan yang 

dituangkan dalam peraturan. 

c. Sanksi atau hukuman 

Sanksi yang diberikan kepada pelanggar peraturan atau ketentuan yang telah 

ditetapkan. 
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3. Jenis-Jenis Disiplin Kerja 

Menurut Hariandja (2002:31) jenis-jenis disiplin kerja adalah sebagai berikut : 

a. Disiplin preventif 

Merupakan tindakan yang dilakukan untuk mendorong pegawai menjadi 

standar dan peraturan sehingga tidak terjadi pelanggaran atau bersifat 

mencegah tanpa ada pemaksaan sehingga menciptakan disiplin diri. 

b. Disiplin korektif 

Merupakan tindakan  mencegah agar pelanggaran tidak terulang lagi, dengan 

tujuan memperbaiki perilaku yang melanggar aturan, mencegah orang lain 

melakukan tindakan serupa dan  mempertahankan standar kelompok secara 

konsisten. 

c. Disiplin progresif 

Merupakan pemberian kesempatan untuk memperbaiki kesalahan atau 

pelanggaran, sehingga pengulangan terhadap kesalahan yang sama akan 

mendapat sanksi yang lebih berat. 

4.  Faktor-Faktor Disiplin Kerja 

Menurut Hasibuan (2002:214) terdapat delapan faktor yang mempengaruhi 

disiplin kerja, diantaranya ialah sebagai berikut : 

a. Tujuan 

Adanya tujuan yang hendak dicapai dalam suatu organisasi. 

b. Kemampuan 

Adanya kemampuan dari setiap subsistem dalam organisasi yang akan 

melaksanakannya. 
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c. Teladan pemimpin 

Adanya teladan atau contoh dari pimpinan organisasi. 

d. Balas jasa 

Adanya jaminan akan imbalan materi dari apa yang dikerjakan. 

e. Keadilan 

Adanya prinsip keadilan yang didasarkan pada persamaan dan kesatuan 

dalam organisasi. 

f. Sanksi hukuman 

Adanya seperangkat sanksi atau hukuman yang akan diberikan pada orang-

orang yang melanggar peraturan. 

g. Ketegasan 

Adanya sikap tegas dari pimpinan dalam melaksanakan disiplin dalam 

organisasi., 

h. Komunikasi 

Adanya proses dan hubungan yang baik antar sesama subsistem yang 

berinteraksi dalam organisasi. 

5. Indikator Disiplin Kerja 

Indikator Disiplin kerja yang digunakan dalam penelitian ini dan sesuai dengan 

lokasi penelitian adalah berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 

12/Perbup/LU/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut : 

a. Disiplin Waktu 

1. Jam kerja pegawai dimulai sejak pukul 07.30 WIB dan diakhiri pukul 

15.30 WIB kecuali Jum‟at dan Sabtu. 
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2.  Pegawai mengisi buku hadir dengan  mencantumkan jam datang dan pergi. 

3. Pegawai yang terlambat atau meninggalkan kantor sebelum usai harus  

melapor atau meminta izin kepada atasan dan mengisi buku tertib. 

b. Disiplin Kerja 

1.  Setiap pegawai wajib menyelesaikan pekerjaannya secara tepat waktu. 

2.  Setiap pegawai wajib menyelesaikan pekerjaan secara tepat sasaran. 

3.  Setiap pegawai wajib menjaga tata tertib. 

4. Setiap pegawai wajib menjaga hubungan yang baik dengan sesama  

pegawai. 

4.  Setiap pegawai melayani masyarakat dengan baik. 

c. Disiplin berpakaian 

1. Setiap pegawai wajib menggunakan seragam dinas dengan sopan dan 

bersih serta tak berlebihan. 

2.  Pegawai harus bersepatu. 

D. Kinerja 

1. Pengertian Kinerja 

Kinerja merupakan capaian hasil produktivitas bawahan yang berimplikasi 

terhadap tujuan organisasi. Berikut pengertian kinerja menurut beberapa ahli: 

a.  Menurut Bernadian dan Russel (1993:37) 

“Kinerja adalah hasil dari prestasi kerja yang telah dicapai seorang pegawai sesuai 

dengan fungsi tugasnya pada periode tertentu”. 
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b.  Menurut Mangkunegara  (2009:9)  

„Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab 

yang  diberikan kepadanya”. 

c.  Menurut Siagian (1995:227) 

„Kinerja sebagai suatu keseluruhan  kemampuan  seseorang untuk bekerja 

sedemikian rupa sehingga mencapai  tujuan kerja secara optimal dan berbagai  

sasaran yang telah diciptakan dengan  pengorbanan  yang secara rasio lebih  kecil 

dibandingkan dengan hasil yang dicapai”. 

d. Menurut Hasibuan (2005:34) 

”Kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugas tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas 

kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu”. 

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil kerja 

individu yang dinilai dari hasil kualitas dan kuantitas pekerjaan serta ketepatan 

waktu yang diselesaikan oleh individu yang berhubungan dengan kemampuan 

seseorang dalam  melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibandingkan dalam 

mencapai tujuan tertentu. 

2. Faktor yang mempengaruhi Kinerja 

a. Prawirosentono (1999:27) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang  

mempengaruhi kinerja pegawai adalah sebagai berikut : 
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1. Efektifitas dan efisiensi  

Bila suatu tujuan tertentu akhirnya bisa dicapai, kita boleh mengatakan bahwa 

kegiatan tersebut efektif tetapi apabila akibat-akibat yang tidak dicari 

kegiatan menilai yang penting dari hasil yang dicapai sehingga 

mengakibatkan kepuasan walaupun efektif dinamakan tidak efesien. 

Sebaliknya, bila akibat yang dicari-cari tidak penting atau remeh maka 

kegiatan tersebut efisien. 

2. Otoritas (wewenang) 

Otoritas menurut adalah sifat dari suatu  komunikasi atau perintah dalam 

suatu organisasi formal yang dimiliki seorang anggota organisasi kepada 

anggota yang lain untuk melakukan suatu kegiatan kerja sesuai dengan 

kontribusinya. Perintah tersebut mengatakan apa yang boleh dilakukan dan 

yang tidak boleh dalam organisasi tersebut. 

3. Disiplin  

Disiplin adalah taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi, disiplin 

karyawan adalah kegiatan karyawan yang bersangkutan dalam menghormati 

perjanjian kerja dengan organisasi dimana dia bekerja. 

4. Inisiatif  

Inisiatif yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreatifitas dalam membentuk   

ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi. 

b. Menurut Siagian (2002:40), 

Kinerja seseorang dan produktivitas kerja ditentukan oleh tiga faktor utama 

sebagai berikut : 
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1. Motivasi 

Motivasi adalah daya dorong yang dimiliki, baik secara instrintik maupun 

ekstrintikyang membuatnya mau dan rela untuk bekerja sekuat tenaga dengan 

mengarahkan dengan mengarahkan segala kemampuan yang ada dan 

keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran. 

2. Kemampuan  

Kemampuan yang bersifat fisik dan ini lebih diperlukan oleh pegawai yang 

dalam pelaksanan tugasnya lebih banyak menggunakan otot. Di lain pihak, 

ada kemampuan yang bersifat mental intelektual, yang lebih banyak dituntut 

oleh penyelesaian tugas pekerjaan dengan menggunakan otak. 

3. Ketepatan Penugasan 

Dengan penepatan individu yang tak sesuai atau tak tepat, maka kinerja dari 

Individu tersebut takkan sesuai dengan harapan dan tuntutan organisasi. 

3. Pengukuran Kinerja 

Kinerja bawahan sangat penting dalam keberlangsungan organisasi.Oleh sebab 

itu, semua aspek khususnya kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap kinerja. 

Dharma (2005:11) mengemukakan bahwa pengukuran kinerja merupakan dasar 

indikator variabel kinerja dalam penelitian, pengukuran kinerja adalah penentuan 

secara periodik efektivitas operasional atau organisasi, bagian organisasi dan 

pegawai berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Berikut pengukuran kinerja menurut para ahli : 

1. Siagian (1995:230)  

Menyatakan bahwa kinerja pegawai dapat diukur melalui indikator-indikator 

berikut : 
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a. Kemahiran menempuh prosedur yang telah ditentukan. 

b. Sikap menghargai pekerjaan. 

c. Kecermatan dalam pelaksanaan tugas. 

d. Kecepatan penyelesaian tugas. 

2. Dharma  (2005:13) Mengemukakan bahwa hampir seluruh cara pengukuran 

kinerja mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 

a. Kuantitas,yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. 

b. Kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan. 

c. Ketepatan waktu, yaitu kesesuaian dengan waktu yang telah ditentukan. 

3. Gomes (2003:28) mengajukan Sembilan kriteria yang dapat digunakan untuk   

mengukur kinerja : 

a. Quality, merupakan tingkat sejauh mana proses atau hasil pelaksanaan 

kegiatan  mendekati kesempurnaan atau mendekati tujuan yang diharapkan. 

b. Quantity, merupakan jumlah yang dihasilkan, misalnya jumlah produk 

perwaktu. 

c. Job Knowledge, pengetahuan mengenai pekerjaan dan keterampilannya. 

d. Creativeness, keaslian gagasan yang diimplementasikan melalui tindakan  

untuk menyelesaikan masalah. 

e. Coorperation, kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain. 

f. Dependability, kesadaran untuk dapat dipercaya dalam hal kehadiran dan  

penyelesaian kerja. 

g. Timeliners, merupakan kesesuaian kegiatan dengan waktu yang telah 

ditetapkan. 
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h. Initiative, semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam 

memperbesar tanggungjawabnya. 

i. Personal Qualities, menyangkut kepribadian, keramahtamahan dan integritas  

pribadi. 

4. Indikator Kinerja 

Dari indikator-indikator yang dikemukakan oleh pendapat di atas,dapat 

disimpulkan indikator yang sesuai dengan lokasi penelitian yaitu : 

a. Kemahiran menempuh prosedur yang telah ditentukan. 

       Kemahiran menempuh prosedur yang telah ditentukan digunakan untuk 

mengukur bagaimana anggota kepolisian melaksanakan dan melaporkan hasil 

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan mengukur  bagaimana ide 

dan kerjasama antar anggota untuk melaksanakantugas yang telah ditentukan. 

b. Sikap menghargai pekerjaan. 

       Indikator sikap menghargai pekerjaan digunakan untuk mengukur bagaimana   

anggota kepolisian menghargai pekerjaan sehingga dapat menyelesaikan 

tugas  sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Sikap menghargai pekerjaan 

dapat diikur dari kesiapan, keterampilan, keaktifan dan responsif anggota 

c. Kecermatan dalam pelaksanaan tugas. 

       Kecermatan dalam pelaksanaan tugas digunakan untuk mengukur bagaimana 

anggota kepolisian melaksanakan tugas dengan cermat. Kecermatan dalam 

pelaksanaan tugas dapat diukur dari tingkat pemahaman dan ketelitian 

anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas. 
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d. Kecepatan penyelesaian tugas. 

Kecepatan penyelesaian tugas digunakan untuk mengukur bagaimana anggota 

kepolisian menyelesaikan tugas dengan tepat waktu.  

5. Pengaruh Kepemimpinan, Budaya Organisasi dan Disiplin Kerja terhadap 

Kinerja Pegawai 

Pemimpin organisasi merupakan sumber daya manusia di dalam organisasi yang 

memiliki kukuasaan dan kewenangan untuk memimpin, mengendalikan dan 

menentukan kebijakan organisasi mulai dari unit terkecil hingga keseluruhan 

organisasi. Keberhasilan suatu organisasi baik sebagai keseluruhan maupun 

berbagai kelompok dalam suatu organisasi tertentu sangat bergantung pada 

efektifitas kepemimpinan yang terdapat dalam organisasi yang bersangkutan. 

Keberhasilan seorang pemimpin dalam menggerakan bawahannya mencapai 

tujuanyang telah ditetapkan sangat tergantung dari caranya mempengaruhi dan 

memotivasi bawahannya. Akan tetapi, hanya menggerakkan seluruh pegawai saja 

tidak cukup,  sehingga perlu adanya dorongan para pegawai untuk memiliki minat 

terhadap pekerjaannya. Atas dasar itu selama perhatian pemimpin diarahkan 

kepada bawahannya, maka kinerja bawahan akan tinggi. 

Pemimpin yang terdapat pada organisasi harus memiliki kelebihan-kelebihan 

dibandingkan dengan bawahannya, yaitu pegawai yang terdapat di organisasi 

yang bersangkutan, sehingga dapat menunjukkan kepada bawahannya untuk 

bergerak, bergiat dan berdaya yang tinggi untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Dapat dikatakan bahwa mutu kepemimpinan yang terdapat dalam 

suatu organisasi memainkan peranan yang dominan dalam keberhasilan organisasi 
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tersebut dalam menyelenggarakan berbagai kegiatannya terutama dalam kinerja 

para bawahan. Dengan cara menggerakkan, mempengaruhi dan memotivasi 

bawahannya, diharapkan kinerja anggota dapat meningkat sesuai dengan apa yang 

menjadi tujuan instansi tersebut. 

Selain Kepemimpinan, faktor budaya organisasi juga turut mempengaruhi kinerja 

anggota. Budaya organisasi harus merupakan pola asumsi dan keyakinan dasar 

yang dirasakan oleh anggota saat menyelesaikan masalah adaptasi organisasi 

(Wibowo, 2010:7). Agar keyakinan tersebut dapat bekerja dengan baik, maka 

perlu diajarkan kepada anggota organisasi untuk berpikir dan merasakan sesuatu 

yangh berhubungan dengan masalah terkait. Dengan adanya budaya organisasi 

yang kondusif dan dipahami oleh seluruh anggota organisasi, diharapkan kinerja 

anggota sesuai dengan budaya organisasi yang dipahami dan  sesuai dengan 

tujuan instansi. 

Faktor disiplin kerja adalah hal yang penting selain faktor kepemimpinan dan 

budaya organisasi. Mengacu pada Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 

12/Perbup/LU/2010 tentang Disiplin PNS di Lingkungan Pemerintahan 

Kabupaten Lampung Utara, seseorang dapat dikatakan disiplin jika memiliki 

disiplin waktu, disiplin kerja dan administrasi serta disiplin berpakaian. Dengan 

adanya disiplin kerja, diharapkan anggota mampu mentaati tata tertib dan 

kedisiplinan yang sudah diterapkan agar anggota bekerja sesuai yang diharapkan. 

6. Peneliti Terdahulu 

Penelitian terdahulu sangat berperan untuk setiap penelitian karena penelitian 

terdahulu dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian seseorang. 
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Tabel 1. Peneliti Terdahulu 

No Judul dan 

Tahun 

Penelitian 

Nama Variabel Teknik 

Analisis 

Data 

Hasil 

1. Pengaruh 

Disiplin 

Pegawai 

terhadap 

Kinerja 

Pegawai Dinas 

Tata Kota 

Kabupaten 

Lampung Utara 

Tahun 2012 

A. 

Bangkit 

Sanjaya 

Disiplin Kerja 

Pegawai (X) 

dan Kinerja 

Pegawai (Y) 

Analisis 

Regresi 

Sederhana 

Hasil penelitian 

Disiplin Pegawai 

Berpengaruh 

Signifikan Secara 

Parsial terhadap 

Kinerja Pegawai 

dengan. 

Perbandingan t 

Hitung sebesar 

12,448 dan t Tabel 

sebesar 1,6446. 

2. Pengaruh 

Kepemimpinan 

terhadap 

Kinerja 

Pegawai pada 

Badan 

Kesbangpol 

Kabupaten 

Pesawaran 

Tahun 2012 

Rahmat 

Ramadan 

Kepemimpinan 

(X) dan 

Kinerja 

Pegawai (Y) 

Analisis 

Regresi 

Sederhana 

Hasil Penelitian 

Kepemimpinan 

Berpengaruh Secara 

parsial terhadap 

Kinerja Pegawai. 

Perbandingan t 

Hitung sebesar 3,064 

dan t tabel sebesar 

1,701 

3. Pengaruh 

Kepemimpinan 

dan Budaya 

Organisasi 

terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

Sekretariat 

DPRD 

Kabupaten 

Pringsewu 

Tahun 2014 

Vebby 

Dwi 

Amanda 

Kepemimpinan 

(X1, Budaya 

Organisasi 

(X2) dan 

Kinerja 

Karyawan (Y) 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Hasil Penelitian 

1.Kepemimpinan 

Berpengaruh secara 

Parsial terhadap 

Kinerja Karyawan 

dengan nilai 

probabilitas 0,017. 

 

2.Budaya Organisasi  

Berpengaruh secara 

Parsial terhadap 

Kinerja Karyawan 

dengan nilai 

probabilitas sebesar 

0,000. 

 

3. Kepemimpinan 

dan Budaya 

Organisasi 

Berpengaruh secara 

Simultan terhadap 
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Kinerja Karyawan 

dengan koefisien 

determinasi sebesar 

71,8 % 

Tabel 2 Peneliti Terdahulu 

F. Kepolisian 

1  Pengertian Kepolisian 

Kepolisian merupakan instrumen penting dalam  keamanan suatu Negara. Sejak 

berpisahnya kepolisian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), 

kepolisian memiliki tugas dalam menjaga keamanan di Indonesia. Berikut 

pengertian Kepolisian menurut ahli dan Undang-Undang : 

1. Menurut Raharjo (2009: 111) 

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat,memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada 

masyarakat. Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner 

menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban 

dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan 

menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban  

2. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara  

Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1)  

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga 

polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam 

Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga 

polisi yaitu fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di 

bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 

pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga 
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kepolisian adalah organ  pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan 

diberikan kewenangan menjalankan. 

Dari pengertian menurut ahli dan Undang-Undang di atas, dapat disimpulkan 

bahwa kepolisian merupakan  organ pemerintahan Negara selain Tentara,yang 

berfungsi  memberikan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta 

mengayomi masyarakat dalam tercapainya stabilitas keamanan negara. 

2. Tugas dan Fungsi Kepolisian 

Fungsi polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-

Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : 

a. Menegakkan hukum. 

b. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat. 

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat  

(Pasal 13 Undang –Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia ). 

Untuk mendukung fungsi  tersebut, polisi juga memiliki tugas- tugas tertentu 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagaiberikut: 

1. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran 

hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan 

peraturan perundang-undangan. 

2. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional. 
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3. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap 

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. 

4. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum : melakukan 

koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus 

penyidik pegawai negeri sipil. 

5. Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum 

acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. 

6. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran, kepolisian 

laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingantugas 

kepolisian. 

7. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan 

hidup dari gangguan ketertiban  dan  bencana termasuk memberikan bantuan 

dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 

8. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani 

oleh instansi dan pihak berwenang. 

9. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam 

lingkup tugas kepolisian. 

10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.    

Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas 

polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan 

memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta 

mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. 

Tugas ini dikategorikan sebagai tugas preventif dan tugas yang kedua adalah 

tugas represif.  
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3. Wewenang Kepolisian 

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi memiliki wewenang 

secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang– Undang No. 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut: 

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan. 

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

mengganggu ketertiban umum. 

c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. 

d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengganggu  

keamanan. 

e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif 

kepolisian. 

f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian  

dalam rangka pencegahan. 

g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian. 

h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang. 

i. Mencari keterangan dan barang bukti. 

j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional. 

k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam  

rangka pelayanan masyarakat. 

l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan  

pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat. 

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. 
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G. Kerangka Pemikiran  

Kepemimpinan di instansi kepolisian sangat penting untuk menggerakkan anggota 

dalam melaksanakan tugasnya.Kepala Kepolisian sebagai pemimpin di instansi. 

Menurut Fred Fiedler dalam Thoha (1983:38). Keberhasilan seorang pemimpin 

dalam menggerakan bawahannya mencapai tujuan yang telah ditetapkan sangat 

tergantung dari caranya mempengaruhi, menggerakkan dan memotivasi 

bawahannya. Akan tetapi, hanya menggerakkan anggota tidaklah cukup, sehingga 

perlu adanya dorongan  kepada anggota untuk memiliki minat terhadap 

pekerjaannya. Atas dasar itu selama perhatian Kepala Kepolisian terhadap 

anggota haruslah tinggi, sehingga kinerja anggota dapat meningkat dalam 

menjaga keamanan negara. 

Kepemimpinan Kontingensi yang memperhatikan serajat struktur dalam 

memberikan tugas serta berorientasi pada hubungan antar anggota diharapkan 

mampu meningkatkan kinerja sesuai tujuan organisasi. Dengan cara 

menggerakkan, mempengaruhi dan memotivasi bawahannya, diharapkan kinerja 

bawahannya dapat meningkat sesuai dengan apa yang menjadi tujuan instansi 

tersebut. Dapat dikatakan bahwa mutu Kepala Kepolisian memainkan peranan 

yang dominan dalam keberhasilan instansi Kepolisian  dalam menyelenggarakan 

berbagai kegiatannya terutama dalam kinerja para anggota. 

Selain faktor Kepemimpinan, faktor Budaya Organisasi memegang peranan 

penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Budaya organisasi di 

Kepolisian Resort Lampung Utara yang terdiri dari inovasi dan pengambilan 

resiko mampu mempengaruhi anggota dalam memberikan inovasi untuk 
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meminimalkan resiko, perhatian pada hal yang rinci mampu mempengaruhi 

anggota dalam  memperhatikan dan memberikan penyelesaian pada hal yang rinci, 

orientasi pada manfaat mampu mempengaruhi anggota untuk memperhatikan 

manfaat yang dicapai, orientasi pada orang mampu  mempengaruhi anggota untuk 

memperhatikan kebutuhan setiap individu, orientasi pada tim mampu 

mempengaruhi anggota dalam meningkatkan kerja sama tim, agresivitas mampu 

mempengaruhi anggota dalam meningkatkan persaingan secara sehat dalam 

melaksanakan kinerja serta stabilitas lingkungan organisasi mampu 

mempengaruhi anggota dalam menyelesaikan pekerjaan. 

Faktor disiplin kerja adalah faktor yang penting selain faktor kepemimpinan dan 

budaya organisasi. Disiplin kerja yang terdiri dari disiplin waktu, disiplin kerja 

dan disiplin berpakaian mampu menanamkan kedisiplinan anggota dalam 

menyelesaikan tugas masing-masing individu. Dengan cara mendisiplinkan 

anggota organisasi, diharapkan anggota mampu menaati seluruh peraturan untuk 

tercapainya tujuan organisasi. 

Kinerja merupakan tanda berhasil atau tidaknya seseorang dalam melaksanakan 

pekerjaan yang ditetapkan. Kinerja yang diukur dari kemahiran menempuh 

prosedur, sikap menghargai pekerjaan, kecermatan dan kecepatan dalam 

menyelesaikan tugas diharapkan mampu meningkat dengan adanya 

Kepemimpinan yang baik, Budaya Organisasi yang kondusif dan menerapkan 

Disiplin Kerja yang  ketat diharapkan mampu meningkatkan kinerja anggota 

Kepolisian Resort Lampung Utara. Berdasarkan teori di atas, maka diperoleh : 
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Bagan 1. Kerangka Pikir 

Pengaruh Kepemimpinan, Budaya Organisasi dan Disiplin Kerja 

 terhadap Kinerja Anggota  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Kepemimpinan (X1) 

Indikator: 

1. Hubungan Pimpinan dan  

    Anggota; 

2. Derajat dari Struktur tugas; 

3. Posisi Kekuasaan   Pemimpin  

    yang Dicapai Lewat Otoritas  

    Formal. 

 

Fiedler dalam Thoha (1983:38) 

Budaya Organisasi  (X2) 

Indikator : 

1. Inovasi dan pengambilan 

    resiko; 

2. Perhatian pada hal yang     

    rinci; 

3. Orientasi pada manfaat; 

4. Orientasi pada orang; 

5. Orientasi pada tim 

6. Agresivitas; 

7. Stabilitas. 

 

Robbins dalam Wibowo (2010:37) 

                  Kinerja (Y) 

Indikator: 

1. Kemahiran menempuh prosedur  

   yang telah ditentukan; 

2. Sikap menghargai pekerjaan; 

3. Kecermatan dalam pelaksanaan  

     tugas; 

4. Kecepatan penyelesaian tugas. 

     

Siagian (1995:230) 

Disiplin Kerja (X3) 

Indikator : 

1. Disiplin Waktu ; 

2. Disiplin Kerja ; 

3. Disiplin Berpakaian. 

 

Menurut Peraturan Bupati 

Lampung Utara Nomor 

12/Perbup/LU/2010 tentang 

Disiplin PNS di Lingkungan  

Lampung Utara. 
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H. Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2010:35) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap 

masalah penelitian yang rumusan masalahnya dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan. Sedangkan menurut Arikunto (2006:76) hipotesis diartikan sebagai 

suatu jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti 

melalui data yang terkumpul dari anggapan di atas,selanjutnmya peneliti 

mewujudkan hipotesisnya sebagai berikut : 

a. Hipotesis Verbal 

Ho  :    Tidak ada pengaruh  antara Kepemimpinan Kepolisian terhadap   kinerja  

Anggota Kepolisian Resort Lampung Utara. 

Ha :   Terdapat pengaruh antara Kepemimpinan Kepolisian terhadap kinerja  

Anggota Kepolisian Resort Lampung Utara. 

Ho  :     Tidak ada pengaruh  antara Budaya Organisasi terhadap  kinerja  Anggota  

Kepolisian Resort Lampung Utara. 

Ha  :    Terdapat pengaruh  antara Budaya Organisasi terhadap  kinerja  Anggota 

Kepolisian Resort Lampung Utara. 

Ho :   Tidak ada pengaruh  antara Disiplin Kerja terhadap  kinerja  Anggota  

Kepolisian Resort Lampung Utara. 

Ha :   Terdapat pengaruh  antara Disiplin Kerja terhadap  kinerja Anggota 

Kepolisian Resort Lampung Utara. 

Ho :   Tidak ada pengaruh secara simultan  antara Kepemimpinan, Budaya 

Organisasi dan Disiplin Kerja terhadap  kinerja  Anggota  Kepolisian 

Resort Lampung Utara. 
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Ho :   Terdapat  pengaruh secara simultan  antara Kepemimpinan, Budaya 

Organisasi dan Disiplin Kerja terhadap  kinerja  Anggota  Kepolisian 

Resort Lampung Utara. 

b. Hipotesis Matematis 

Ho  :    Tidak ada pengaruh  antara Kepemimpinan Kepolisian terhadap  kinerja  

Anggota Kepolisian Resort Lampung Utara. 

Ha :   Terdapat pengaruh antara Kepemimpinan Kepolisian terhadap kinerja  

Anggota Kepolisian Resort Lampung Utara. 

Ho  :     Tidak ada pengaruh  antara Budaya Organisasi terhadap  kinerja Anggota 

Kepolisian Resort Lampung Utara. 

Ha  :    Terdapat pengaruh  antara Budaya Organisasi terhadap  kinerja Anggota 

Kepolisian Resort Lampung Utara. 

Ho :   Tidak ada pengaruh antara Disiplin Kerja terhadap  kinerja  Anggota  

Kepolisian Resort Lampung Utara. 

Ha :  Terdapat pengaruh antara Disiplin Kerja terhadap  kinerja Anggota 

Kepolisian Resort Lampung Utara. 

Ho :   Tidak ada pengaruh secara simultan  antara Kepemimpinan, Budaya 

Organisasi dan Disiplin Kerja terhadap  kinerja  Anggota  Kepolisian 

Resort Lampung Utara. 

Ho :   Terdapat  pengaruh secara simultan  antara Kepemimpinan, Budaya 

Organisasi dan Disiplin Kerja terhadap  kinerja  Anggota  Kepolisian 

Resort Lampung Utara. 
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Jika nilai Fhitung <Ftabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. Sebaliknya jika 

Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Jika probabilitas  > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. Sebaliknya jika 

probabilitas <0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

 


