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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pemimpin dan Kepemimpinan 

 

 

Kepemimpinan sering didefinisikan sebagai proses membuat orang lain 

terinspirasi untuk bekerja keras dalam menyelenggarakan tugas-tugas 

penting yang dikaitkan dengan dasar-dasar bagi kepemimpinan yang 

efektif, yakni mendasarkannya pada cara power seorang pemimpin atau 

manajer menggunakan power untuk mempengaruhi perilaku orang lain. 

Power merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang-orang lain 

melakukan sesuatu seperti yang diinginkan oleh seseorang yang 

menghendakinya Kepemimpinan diartikan sebagai proses dari interaksi 

atasan dan bawahan dalam mengelola pemerintahan demi pencapaian 

tujuan. Dari proses interaksi tersebut akan menimpulkan pola atau gaya 

kepemimpinan dari seorang pemimpin untuk mengelola pemerintahan. 

Secara etimologi kepemimpinan berasal dari kata dasar “pimpin” (lead) 

berarti bimbing atau tuntun, dengan begitu di dalam terdapat dua pihak yaitu 

yang dipimpin (rakyat) dan yang memimpin (imam). Setelah ditambah awalan 

“pe” menjadi “pemimpin” (leader) berarti orang yang mempengaruhi pihak 

lain melalui proses kewibawaan kominikasi sehingga orang lain tersebut 

bertindak sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. Dan setelah ditambah 

akhiran “an” menjadi “pimpinan” artinya orang yang mengepalai. Apabila 
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dilrengkapi dengan awalan “ke” menjadi “kepemimpinan” (leadership) berarti 

kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk 

pihak lain agar melakuakan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga 

dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses 

kelompok.3  Kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan menggerakkan 

atau memotivasi sejumlah orang agar secara serentak melakukan kegiatan 

yang sama dan terarah pada pencapaian tujuannya. Oleh sebab itu, hal yang 

penting dari kepemimpinan adalah adanya pengaruh dan efektifnya kekuasaan 

dari seorang pemimpin. Jika seseorang berkeinginan mempengaruhi perilaku 

orang lain, maka aktivitas kepemimpinan telah mulai tampak relevansinya. 

 

Seorang pemimpin harus memiliki kriteria atau syarat untuk bisa 

melakukan pengelolaan manajemen. Henry fayol mengemukakan 5 (lima) 

syarat dari seorang pemimpin yang harus dimiliki, yaitu: 

a. Phisical Quality 

Seorang pemimpin harus memiliki kualitas fisik yang sehat. Agar 

pekerjaan dapat dilakukan dengan efektif dan optimal, kekuatan fisik 

sangatlah dibutuhkan, mengingat kegiatan seorang pemimpin cukup 

padat dan menyita tenaga. 

 

b. Moral Quality 

Seorang pemimpin harus memiliki tanggung jawab yang tinggi 

terhadap pelaksanaan pekerjaan demi tercapainya tujuan yang telah 

ditetapkan. untuk itu pemimpin harus memiliki  moral yang atau 

tingkah laku yang baik agar didalam pelaksanaan pekerjaan selalu 

lurus dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang negatif. 

 

c. Mental Quality 

Seorang pemimpin juga harus memiliki mental yang kuat dan 

berkualitas. Apabila seorang pemimpin yang tidak memiliki mental 

yang kuat tidak akan mampu menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang 

dihadapi dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga tidak akan 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. kualitas mental harus merata, 

                                                           
3
 Kencana, Inu. 2003. Kepemimpinan di Indonesia. Alfabeta. Bandung 
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baik seorang pemimpin ataupun karyawan karena menyangkut usaha 

bersama untuk mencapai tujuan. 

 

d. Educational Quality 

Seorang pemimpin harus memiliki tingkat pengetahuan dan 

pendidikan yang tinggi sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-

masing. Dalam hal ini dikaitkan dalam penempatan posisi di tiap 

bidang pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. 

 

e. Experience Quality 

Seorang pemimpin juga harus memiliki pengalaman kerja dan juga 

pengalaman memimpin orang-orang yang bekerja. Melalui 

pengalaman kerja yang telah dilakukan maka semakin berkembang 

tingkat intelektualitas dan pemahaman dalam pengambilan 

keputusan atau yang berurusan dengan manajemen.
4
 

 

Suatu penyelenggaraan pemerintahan, figur kepemimpinan dari seorang 

pemimpin sangatlah penting karena bisa berpengaruh terhadap gaya 

kepemimpinan yang ada pada diri seorang pemimpin dalam memimpin 

pemerintahan. Kepemimpinan menurut Howard H Hoyt adalah seni untuk 

mempengaruhi tingkah laku manusia, kemampuan untuk membimbing 

orang. Berdasarkan definisi tersebut mengandung 3 unsur, yaitu: 

1. Kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok, 

2. Kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau orang lain, 

3. Untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok.
5
 

 

Sedangkan Kimbal Young membagi unsur kepemimpinan dalam 

leadership dan headship.  

1. Leadership adalah bentuk dominasi yang didasari kemampuan pribadi 

yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat 

sesuatu. Kepemimpinan seperti ini intinya versifat informal dan selalu 

berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan kelompok untuk mencapai 

tujuan tertentu. 

                                                           
4
  Sukarna. 2006. Kepemimpinan dalam Administrasi Negara. Mandar Maju. Bandung.  

Hal 58-60 
5
  Kartono, Kartini. 1998. Pemimpin dan kepemimpinan. Raja grafindo. Jakarta. Hal. 49 
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2. Headship dikaitkan dengan kekuasaan formal yang bisa ditransmisikan 

secara kultural. Hal ini berkaitan dengan unsur eksternal yang sudah 

mengikat. Seperti halnya pada kepemimpinan dalam kerajaan yang 

sudah diikat berdasarkan kultur. Kemudian kekuasaan manajemen 

yang berdasarkan pada prinsip-prinsip manajemen.
6
 

 

Adapun tipe-tipe kepemimpinan yang berasal dari dalam diri seorang 

pemimpin baik datang dengan sendirinya atapun telah dibentuk dari awal. 

1. Tipe kharismatis 

 Tipe ini memiliki kekutan energi, daya tarik dan pembawaan yang luar 

biasa untuk mempengaruhi orang lain. Pemimpin yang kharismatik 

banyak memiliki inspirasi, keberanian, dan berkeyakinan teguh pada 

dirinya sendiri. Totalitas kepribadian pemimpin memancarkan 

pengaruh dan daya tarik yang amat besar. Pada tipe kepemimpinan 

kharismatik ini timbul pada dirinya sendiri tanpa dibentuk pada 

awalnya.  

2. Tipe militeristik 

 Tipe ini bersifat militeristik yang telah dibentuk dari luar (organisasi) 

kemudian diaplikasikannya. Adapun sifat-sifat pemimpin miletristik 

yaitu: 

a. Lebih banyak menggunakan sistem komando atau perintah secara 

otoriter, kaku dan sering tidak bijaksana, 

b. Menghendaki kepatuhan mutlak dari bawahan, 

c. Sangat senang dengan formalitas, 

d. Menuntut adanya disiplin yang keras, 

 

3. Tipe otokratis 

 Otokrat berasal dari perkataan Autos = sendiri dan kratos = kekuasaan. 

Hal ini berarti penguasa yang absolut. Kepemimpinan ini mendasarkan 

diri pada kekuasaan dan paksaan yang mutlak harus dipatuhi. Tipe 

kepemimpinan ini biasanya ditemukan pada seorang pemimpin 

kerajaan yang absolut.
7
  

4. Tipe Unitaris atau Nasionalis 

 Kepemimpinan unitaris yaitu kepemimpinan seorang pemimpin yang 

didasarkan pada kepedulian terhadap bangsa dan memiliki sifat 

nasionalisme yang tinggi. Nasionalisme menurut Mac Hildebert 

                                                           
6
  Ibid  Hal. 50 

7
  Kartono, Kartini. 1998. Pemimpin dan kepemimpinan. Raja grafindo. Jakarta.  

Hal. 67-71 
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Boehm adalah kesetiaan tertinggi dari setiap individu ditunjukan 

kepada kepribadian bangsa.
8
  

5. Tipe administratif 

 Kepemimpinan tipe administratif ialah kepemimpian yang mapu 

menyelenggarakan tugas-tugas administratif secara efektif. Tipe 

administratif ini diharapkan adanya perkembangan teknis yaitu 

teknologi, manajemen modern dan perkembangan sosial, karena tipe 

ini berasal dari pemimpin dari teknokrat. 

6. Tipe demokratis 

 

 Kepemimpinan demokratis berorientasi pada manusia dan memberikan 

bimbingan yang efisien kepada pengikutnya. Terdapat koordinasi 

pekerjaan yang sangat baik kepada bawahannya.  

Kepemimpinan demokratis biasanya berlangsung secara mantap 

dengan adanya gejala-gejala sebagai berikut: 

a. Organisasi dengan segenap bagian-bagianya berjalan lancar, 

b. Otoritas sepenuhnya didelegasikan ke bawah, 

c. Diutamakan tujuan-tujuan kesejahteraan bersama, 

 

Kepemimpinan demokratis berfungsi sebagai katalisator untuk 

mempercepat dinamisme dan kerjasama demi pencapaian tujuan 

organisasi.
9
  

  

Adanya beberapa indikator yang dapat dipakai sebagai petunjuk 

keberhasilan kepemimpinan dalam suatu organisasi, yaitu: 

 

1. Meningkatnya hasil-hasil produksi dan pemberian pelayanan oleh 

organisasi. 

2. Semakin rapihnya sistem administrasi dan makin efektifnya 

manajemen yang meliputi: 

a. Pengelolaan sumber daya manusia, alam, dana, sarana dan waktu 

yang ekonomis dan efisien 

b. Pendelegasian wewenang yang sesuai dengan latar belakangnya 

c. Struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi 

                                                           
8
 Kartono, Kartini. 1998. Pemimpin dan kepemimpinan. Raja grafindo. Jakarta. Hal. 68- 69 

9
 Kartono, Kartini. 1998. Pemimpin dan kepemimpinan. Raja grafindo. Jakarta. Hal. 71  
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d. Target dan sasaran yang ingin dicapai selalu terpenuhi sesuai 

dengan ketentuan jadwal waktu 

e. Organisasi yang cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan 

perkembangan 

 

3. Semakin meningkatnya aktivitas-aktivitas manusiawi atau aspek sosial 

yang meliputi: 

a. Terdapat iklim psikis yang mantab, sehingga orang merasa aman 

dan senang bekerja 

b. Ada disiplin kerja, rasa tanggung jawab, dan moral yang tinggi 

terhadap organisasi 

c. Terdapat suasana saling mempercayai, kooperatif yang tinggi. 

d. Komunikasi formal dan informal yang lancar 

e. Tidak banyak penyelewengan dalam organisasi 

f. Ada jaminan-jaminan sosial yang memuaskan. 
10

 

 

 

B. Kepemimpinan Perempuan 

 

Kepemimpinan perempuan memiliki kecendrungan tehadap gaya 

kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis yang mana 

ditunjukan pada adanya peran serta semua pihak untuk mencapai tujuan 

yang akan dicapai. Memberikan keleluasaan berpendapat dengan tidak 

memisahkan antara atasan dan bawahan, sehingga menciptakan suasana 

kerja yang kompetitif.11 Pemimipin demokratik biasanya memandang 

peranannya selaku koordinator dari berbagai unsur dan komponen 

organisasi sehingga bergerak sebagai suatu totalitas, karena tipe pemimpin 

demokratik adalah tipe pemimipin yang paling ideal dan paling 

didambakan. Memang, harus diakui bahwa pemimpin yang demokratik 

tidak selalu merupakan pemimpin yang paling efektif dalam kehidupan 

organisasi sosial karena ada kalanya, dalam hal bertindak dan memgambil 

keputusan, bisa terjadi keterlambaatan sebagai konsekuensi keterlibatan para 

                                                           
10

 Kartono, Kartini. 2002. Pemimpin dan Kepemimpinan. Rajawali Pers. Jakarta. Hal . 199 
11

 Robbins, Stephen. 2002. Perilaku Organisasi. Erlangga. Jakarta. Hal. 176-177 
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bawahan dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Sekalipun demikian, 

pemimpin yang demokratik tetap dipandang sebagai pemimpin terbaik karena 

kelemahannya mengalahkan kekurangannya. 

 

Kajian terhadap sejumlah literatur oleh Robbins (1998), sehubungan 

dengan isu gender dan kepemimpinan mengemukakan dua kesimpulan.  

1. menyamakan antara laki-laki dan perempuan cenderung 

mengabaikan perbedaan diantara keduanya.  

2. bahwa apa yang menjadi perbedaan antara perempuan dan laki-laki 

adalah bahwa perempuan memiliki gaya kepemimpinan yang lebih 

democratic, sedangkan laki-laki merasa lebih nyaman dengan gaya 

yang bersifat  directive (menekankan pada cara-cara yang bersifat 

perintah). 
12

 

 

Di Afrika Barat melakukan survey atas kinerja dari perempuan yang hasilnya 

bahwa 92,6% responden setuju bahwa perempuan memiliki kepemimpinan 

yang baik yang mana bisa membawa perubahan. Selain itu juga adanya 

perbedaan yang menunjukan bagaimana perempuan bisa melakukan 

perubahan yang lebih baik dari pada laki-laki. Perbedaan itu meliputi: 

1. Prioritas utama dari perempuan yaitu tertuju pada perubahan sosial. 

Sedangkan laki-laki pada keuntungan dan kekuatan. 

2. Perempuan berfikir mengenai pembangunan negara melalui 

pemberantasan pengagguran, masa depan anak-anak, kesehatan. 

                                                           

12
  Robbins, Stephen P., 1998, Organizational Behavior: Concepts, Controversiess, 

Application, 8
th
 ed,  Prentice-Hall International, Inc., New Jersey. 
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3. Perempuan memiki kecendrungan melihat kejadian sekitar untuk 

dijadikan isu pemerintahannya. Seperti kekerasan keluarga, kesehatan dan 

pendidikan, serta diskriminasi.  

4. Dalam segi sosial perempuan memiliki tingkat kepekaan atau sensitif 

lebih baik dari pada lelaki. Hal ini berhubungan dengan permasalahan 

sosial yang mana memerlukan tindakan yang cepat.  

 

Hal ini juga diperkuat dengan Hilary M. Lips dalam bukunya an introduction 

mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan 

perempuan (cultural expectations for women and men). Misalnya perempuan 

dikenal dengan lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan. Sementara laki-

laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. 

(www.abdulafaiqunairbab2.pdf.com diakses pada 02 Januari 2011 pukul 

16.00 wib) 

 

1. Kepemimpinan Demokratis 

Kekuatan kepemimpinan demokratis bukan terletak pada individu 

pemimpin, akan tetapi pada kekuatan partisipasi aktif dari setiap warga 

kelompok dengan berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan 

yang efisien kepada cara pengikutnya. Kepemimpinan demokratis 

menghargai potensi setiap individu dan memanfaatkan kapasitas dan 

kualitas individu secara evektif.  

 

Kepemimpinan demokratik biasanya berlangsung secara baik dengan 

adanya gejala-gejala sebagai berikut: 

a. Organisasi dengan segenap bagian-bagiannya berjalan dengan lancar 

sekalipun pemimpin tersebut tidak berada  dikantor, 

http://www.abdulafaiqunairbab2.pdf.com/
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b. Otoritas sepenuhnya didelegasikan kebawah dan masing-masing 

orang menyadari tugas serta kewajibannya, 

c. Diutamakan tujuan-tujuan kesejahteraan pada umumnya, 

d. Pemimpin demokratis berfungsi sebagai katalisator untuk 

mempercepat dinamisme dan kerjasama.13 

 

C. Budaya Organisasi 

 

Budaya organisasi bertujuan untuk menentukan dan memberikan suatu 

arah kepada pegawainya mengenai apa yang boleh dan tidak boleh di 

lakukan, mengalokasikan sumber daya dan memanfaatkan sumber daya 

organisasional serta sebagai alat untuk menghadapi masalah baik internal 

seperti perselisihan pendapat antara atasan dengan bawahan atau antar 

rekan sekerja yang akan memicu terjadinya konflik maupun masalah 

eksternal seperti keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan yang 

diberikan oleh pegawai.  Para pegawai diharapkan mampu mengatasi 

segala permasalahan yang terjadi dalam organisasi atau lembaga tersebut 

mulai dari menggagas, merumuskan, menganalisis dan menguraikan 

masalah tersebut dalam budaya organisasi. 

 

Budaya Organisasi menurut Davis bahwa : 

“Budaya organisasi merupakan pola keyakinan dan nilai-nilai (values) 

organisasi yang dipahami, dijiwai dan dipraktekkan oleh organisasi 

sehingga pola tersebut memberikan arti tersendiri dan menjadi dasar 

aturan berperilaku dalam organisasi”.
14

 

 

Sedangkan menurut Stephen P. Robbins menyatakan bahwa: 

“Budaya organisasi sebagai suatu sistem makna bersama yang dianut 

oleh anggota-anggota dalam sebuah organisasi yang menentukan 

                                                           
13

 Kartono, Kartini. 1998. Pemimpin dan Kepemimpinan. Rajawali Pers. Jakarta. Hal . 73 
14

 Handoko, T. Hani, dkk.  2004.  Strategi Organisasi.  Amara Books.  Yogyakarta. Hal. 111 
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dalam tingkat yang tinggi bagaimana para pegawai bertindak dan 

membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lain”.
15

  

 

Budaya Organisasi menurut Robert Kreitner dan Angelo Kinicki bahwa: 

“Budaya organisasi merupakan satu wujud anggapan yang dimiliki, 

diterima secara implisit oleh kelompok dan menentukan bagaimana 

kelompok tersebut rasakan, pikirkan, dan bereaksi terhadap 

lingkungannya yang beraneka ragam.  Definisi ini menyoroti tiga 

karakteristik budaya organisasi.  Pertama, budaya organisasi diberikan 

kepada karyawan baru melalui proses sosialisasi.  Kedua, budaya 

organisasi mempengaruhi perilaku karyawan di tempat kerja.  Ketiga, 

budaya organisasi berlaku pada dua tingkat yang berbeda dan 

bervariasi dalam kaitannya dengan pandangan ke luar dan kemampuan 

bertahan terhadap perubahan”.  
16 

 

Berdasarkan pendapat dari para ahli-ahli di atas, maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa budaya organisasi merupakan nilai dan norma yang 

dimiliki bersama dan dijadikan pedoman serta arah bertingkah laku oleh 

para anggota-anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya.  Budaya 

organisasi yang dimaksud adalah budaya organisasi di dinas dinas yang 

dinaungi atau dipimpin oleh perempuan yang dijadikan pedoman bagi para 

aparat dalam bertingkah laku untuk melaksanakan tugas-tugasnya demi 

mencapai tujuan organisasi.   

 

1. Karakteristik Budaya Organisasi 

 

Melihat budaya dalam suatu organisasi tentunya ada karakteristik atau 

ukuran tertentu, di sini untuk melihat budaya organisasi yang nantinya 

                                                           

15
  Robbins, Stephen. 2002. Perilaku Organisasi.  Erlangga.  Jakarta. Hal. 721  

16
   Kreitner, Robert dan Angelo Kinicki.  2005.  Perilaku Organisasi.  Salemba Empat.  Jakarta. 

Hal. 79 
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akan dijadikan ukuran dalam penelitian, peneliti mengemukakan 

karakteristik budaya organisasi dari beberapa pendapat para ahli : 

 Pertama, Stephen P. Robbins budaya organisasi dapat dilihat melalui: 

a. Inisiatif individual. Tingkat tanggung jawab, kebebasan, dan 

independensi yang dipunyai individu. 

b. Toleransi terhadap tindakan resiko. Tingkat sejauh mana para 

pegawai dianjurkan untuk bertindak agresif, inovatif, dan 

mengambil resiko. 

c. Arah.  Sejauh mana organisasi tersebut menciptakan dengan jelas 

sasaran dan harapan mengenai prestasi. 

d. Integrasi. Tingkat sejauh mana unit-unit dalam organisasi didorong 

untuk bekerja dengan cara yang terkoordinasi. 

e. Dukungan dan manajemen. Tingkat sejauh mana para manajer 

memberi komunikasi yang jelas, bantuan serta dukungan terhadap 

bawahan mereka. 

f. Kontrol. Jumlah peraturan dan pengawasan langsung yang 

digunakan untuk mengawasi dan mengendalikan perilaku pegawai. 

g. Identitas. Tingkat sejauh mana para anggota mengidentifikasi 

dirinya secara keseluruhan dalam organisasinya ketimbang dengan 

kelompok kerja tertentu atau dengan bidang keahlian professional. 

h. Sistem imbalan. Tingkat sejauh mana alokasi imbalan (misal 

kenaikan gaji, promosi) didasarkan atas kriteria prestasi pegawai 

sebagai kebalikan dari senioritas.  Sikap pilih kasih dan 

sebagainya. 

i. Toleransi terhadap konflik. Tingkat sejauh mana para pegawai 

didorong untuk mengemukakan konflik dan kritik secara terbuka. 

j. Pola-pola komunikasi. Tingkat sejauh mana komunikasi organisasi 

dibatasi oleh hierarki kewenangan formal. 
17

 

 

 Kedua, Stephen P. Robbins mengemukakan bahwa ada tujuh 

karakteristik primer yang merupakan hakikat dari budaya organisasi 

antara lain : 

a. Inovasi dan pengambilan resiko. Tingkat sejauh mana para 

karyawan didorong agar inovatif dan mengambil resiko. 

b. Perhatian terhadap detail. Tingkat sejauh mana para karyawan 

diharapkan dapat memperlihatkan presisi (kecermatan atau 

ketepatan), analisis, dan perhatian terhadap detail. 

                                                           

17
 Robbins, Stephen P.  1994.  Teori Organisasi.  Arcan.  Jakarta. Hal 80 
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c. Orientasi hasil. Tingkat sejauh mana manajemen memusatkan 

perhatian pada hasil bukannya pada teknik dan proses yang 

digunakan untuk mencapai hasil itu. 

d. Orientasi orang. Tingkat sejauh mana keputusan manajemen 

memperhitungkan dampak hasil-hasil pada orang-orang di dalam 

organisasi itu. 

e. Orientasi Tim. Tingkat sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan 

berdasar tim, bukannya berdasar individu dengan kata lain unit-

unit dalam organisasi didorong untuk bekerja secara terkoordinasi. 

f. Keagresifan. Tingkat sejauh mana orang-orang bersikap agresif 

dan kompetitif atau bersaing dan bukannya santai-santai. 

g. Kemantapan atau stabilitas. Tingkat sejauh mana kegiatan 

organisasi menekankan pada usaha mempertahankan status quo 

bukannya pertumbuhan. 
18

 

 

2. Jenis-Jenis Budaya Organisasi 

 

Jenis budaya organisasi dapat ditentukan berdasarkan proses informasi 

dan tujuannya.  Robert E. Quinn dan Michael R. McGrath membagi 

budaya organisasi berdasarkan proses informasi sebagai berikut : 

a. Budaya rasional 

Dalam budaya ini, proses informasi individual (klarifikasi sasaran 

pertimbangan logika, perangkat pengarahan) diasumsikan sebagai 

sarana bagi tujuan kinerja yang ditunjukkan (efisiensi, 

produktivitas, dan keuntungan atau dampak). 

b. Budaya ideologis 

Dalam budaya ini, pemprosesan informasi intuitif (dari 

pengetahuan yang dalam, pendapat dan inovasi) diasumsikan 

sebagai sarana bagi tujuan revitalisasi (dukungan dari luar, 

perolehan sumber daya dan pertumbuhan). 

c. Budaya konsensus 

Dalam budaya ini, pemprosesan informasi kolektif (diskusi, 

partisipasi, dan consensus) diasumsikan untuk menjadi sarana bagi 

tujuan kohesi (iklim, moral, dan kerjasama kelompok). 

d. Budaya hierarkis 

Dalam budaya hierarkis, pemprosesan informasi formal 

(dokumentasi, komputasi, dan evaluasi) diasumsikan sebagai 
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sarana bagi tujuan kesinambungan (stabilitas, kontrol, dan 

koordinasi). 
19 

 

Sedangkan menurut Taliziduhu Ndraha membagi budaya organisasi 

berdasarkan tujuannya, yaitu : 

a. Budaya organisasi perusahaan 

b. Budaya organisasi publik 

c. Budaya organisasi sosial. 
20

 

 

3. Fungsi Budaya Organisasi 

 

Budaya menjalankan sejumlah fungsi yang sangat penting di dalam 

suatu organisasi.  Ada beberapa pendapat mengenai fungsi budaya 

organisasi.  Stephen P. Robbins, membagi fungsi budaya organisasi 

sebagai berikut: 

a. Berperan menetapkan batasan.  Artinya, budaya menciptakan 

pembedaan yang jelas antara satu organisasi dan yang lain. 

b. Mengantarkan suatu perasaan identitas bagi anggota organisasi. 

c. Mempermudah timbulnya komitmen yang lebih luas daripada 

kepentingan individual seseorang. 

d. Meningkatkan stabilitas sistem sosial karena merupakan perekat 

sosial yang membantu mempersatukan organisasi. 

e. Sebagai mekanisme kontrol dan menjadi rasional yang memandu 

dan membentuk sikap serta perilaku para karyawan. 
21
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Sedangkan menurut Robert Kreitner dan Angelo Kinicki menyebutkan 

fungsi budaya organisasi sebagai berikut: 

a. Memberikan identitas organisasi kepada karyawannya. 

b. Memudahkan komitmen kolektif. 

c. Mempromosikan stabilitas sistem sosial. 

d. Membentuk perilaku dengan membantu manajer merasakan 

keberadaannya.
22

 

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan fungsi budaya 

organisasi adalah memberikan identitas organisasi bagi karyawan atau 

anggota organisasi, mempermudah timbulnya komitmen kolektif, 

menciptakan pembedaan yang jelas antar organisasi, sebagai 

mekanisme pembuat makna dan pengendali yang memandu dan 

membentuk sikap serta perilaku anggotanya, dan meningkatkan 

stabilitas sistem sosial. 

 

Pada variabel budaya organisasi, peneliti menggunakan 4 indikator 

sebagai tolak ukur dalam penelitian yang diambil dari konsep Stephen 

P. Robbins. Keempat indikator tersebut meliputi: 

 

1. Toleransi terhadap konflik 

Sikap pegawai untuk bisa mengemukakan pendapat ketika 

dihadapkan oleh konflik internal lembaga. Serta adanya dorongan 

yang kuat dari atasan terhadap bawahan untuk turut menyelesaikan 

konflik internal yang dihadapi lembaga. 
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2. Pola-pola komunikasi 

Pola-pola komunikasi dapat dinilai dari hubungan interaksi atasan 

terhadap bawahan dalam mengkomunikasikan hal-hal yang 

mengenai urusan kelembagaan. Pola komunikasi apakah yang 

digunakan dalam melakukan interaksi tersebut, apakah bersifat 

terbuka atau justru kearah pola komunikasi tertutup. 

3. Tekanan pada latihan dan pengembangan 

Hal ini diliat dari sejauh mana serta seberapa sering pegawai 

diikutkan dalam kegiatan pelatihan dan pengembangan sumber 

daya manusia, sehingga mampu memberikan kualitas terbaik di 

segi pemberian pelayanan masyarakat.  

4. Orientasi hasil 

Orientasi Hasil dapat dilihat dari sesuai tidaknya hasil kerja yang 

dilakukan pegawai dan atasan. 

 

4. Faktor Pembentuk Budaya 

 

 

Budaya organisasi banyak mengandung variabel yang menguatkan. 

Dalam budaya organisasi terdapat belasan faktor utama yang 

membentuk budaya. Faktor-faktor pembentuk budaya tersebut 

meliputi: 

a. Tujuan 

b. Sistem insentif 

c. Sistem pertanggungjawaban 

d. Struktur kekuasaan 

e. Sistem administrasi 

f. Struktur organisasional 

g. Proses kerja 

h. Tugas organisasional 
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i. Lingkungan eksternal 

j. Riwayat dan tradisi 

k. Praktek manajemen 

l. Pimpinan 

m. Pegawai.
23

 

 

 

Empat faktor utama dalam daftar diatas (a-d) merupakan sistemik 

yang diubah oleh pembaharu dengan menggunakan strategi inti, 

konsekuensi, pelangganan dan kontrol. Kemudian faktor e-g 

merupakan mengubah sistem atau struktur dan proses yang harus 

mengikuti perubahan faktor yang ingin diinstitusionalisasikan. Ketiga 

faktor selanjutnya yang meliputi tugas organisasi, lingkungan 

eksternal dan riwayat serta tradisi lebih sulit untuk diubah, cara 

mengubahnya yang dilakukan pegawainya melalui pemberdayaan 

pegawai. Kemudian pada daftar terakhir yang meliputi praktek 

manajemen, pemimpin dan pegawai merupakan hal yang sangat 

fundamental. Hal ini dikarenakan adanya perubahan paradigma 

seseorang untuk mengubah strategi pembentukan budaya organisasi 

guna meningkatkan kualitas kerja.  

 

Ada beberapa unsur menurut Deal dan Kennedy yang berpengaruh 

terhadap pembentukan budaya organisasi  yaitu : 

a. Lingkungan usaha. 

Kelangsungan hidup organisasi ditentukan oleh kemampuan 

organisasi memberi tanggapan yang tepat terhadap peluang dan 

tantangan lingkungan.  Lingkungan usaha merupakan unsur yang 

menentukan terhadap apa yang harus dilakukan organisasi agar 
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bias berhasil.  Lingkungan usaha yng berpengaruh antara lain 

pesaing, pelanggan, teknologi, kebijakan pemerintah, dan lain-lain. 

b. Nilai-nilai. 

Nilai-nilai adalah keyakinan dasar yang dianut oleh sebuah 

organisasi yang dijadikan sebagai pedoman berpikir dan bertindak 

bagi semua anggota organisasi dalam mencapai tujuan atau misi 

organisasi.  Nilai-nilai tersebut antara lain dapat berupa slogan atau 

moto yang dapat membangun para karyawan atau organisasi 

tersebut. 

c. Pahlawan. 

Pahlawan adalah tokoh yang dipandang berhasil mewujudkan 

nilai-nilai bidaya dalam kehidupan nyata.  Pahlawan dapat berasal 

dari pendiri/pemimpin organisasi, para manajer, kelompok 

organisasi atau perorangan yang berhasil menciptakan nilai-nilai 

organisasi. 

d. Ritual. 

Ritual merupakan tempat dimana organisasi secara simbolis 

menghormati pahlawan-pahlawannya.  Karyawan yang berhasil 

memajukan organisasi diberikan penghargaan yang dilaksanakan 

secara ritual setiap tahunnya.  Contohnya, karyawan yang tidak 

pernah absen, pemberi saran yang membangun, pelayan terbaik, 

dan sebagainya. 

e. Jaringan budaya. 

Jaringan budaya adalah jaringan komunikasi informal yang pada 

dasarnya merupakan saluran komunikasi primer yang fungsinya 

menyalurkan informasi dan memberi interpretasi terhadap 

informasi.
24
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Setiap organisasi terdapat sistem-sistem atau pola-pola nilai, simbol-

simbol, ritual-ritual, mitos-mitos, dan praktek-praktek yang telah 

berkembang sepanjang waktu.  Nilai-nilai bersama ini akan menentukan 

sikap dan perilaku pegawai dan bagaimana mereka menanggapi dunia 

mereka.  Budaya organisasi merupakan persepsi umum yang diyakini oleh 

para anggota organisasi 

.   

D. Perilaku Organisasi 

 

Perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek- aspek 

tingkah laku manusia dalam organisasi atau suatu kelompok tertentu. 

Aspek pertama meliputi pengaruh organisasi terhadap manusia, sedang 

aspek kedua pengaruh manusia terhadap organisasi. Pengertian ini sesuai 

dengan rumusan Kelly dalam bukunya Organizational Behavior yang 

menjelaskan bahwa perilaku organisasi di dalamnya terdapat interaksi dan 

hubungan antara organisasi di satu pihak dan perilaku individu di lain 

pihak. Kesemuanya ini memiliki tujuan praktis yaitu untuk mengarahkan 

perilaku manusia itu kepada upaya-upaya pencapaian tujuan. 

sesungguhnya terbentuk dari perilaku-perilaku individu yang terdapat 

dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu sebagaimana telah disinggung 

diatas pengkajian masalah perilaku organisasi jelas akan meliputi atau 

menyangkut pembahasan mengenai perilaku individu. Dengan demikian 

dapat dilihat bahwa ruang lingkup kajian ilmu perilaku organisasi hanya 

terbatas pada dimensi internal dari suatu organisasi.  
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Aspek-aspek yang menjadi unsur-unsur, komponen atau sub sistem dari 

ilmu perilaku organisasi antara lain adalah : motivasi, kepemimpinan, stres 

dan atau konflik, pembinaan karir, masalah sistem imbalan, hubungan 

komunikasi, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, 

produktivitas dan atau kinerja (performance), kepuasan, pembinaan dan 

pengembangan organisasi(organizational development).
25

 Dengan adanya 

interaksi atau hubungan antar individu dalam organisasi, maka penelaahan 

terhadap budaya organisasi haruslah melalui pendekatan-pendekatan 

sumber daya manusia, pendekatan kontingensi, pendekatan produktivitas 

dan pendekatan sistem.  

 

Pendekatan sumber daya manusia dimaksudkan untuk membantu pegawai 

agar berprestasi lebih baik, menjadi orang yang bertanggung jawab dan 

kemudian berusaha menciptakan suasana dimana mereka dapat 

menyumbang sampai batas kemampuan, sehingga mengarah pada 

peningkatan keefektifan pelaksanaan tugas. Sementara pendekatan 

kontingensi yaitu adanya lingkungan yang berbeda menghendaki praktek 

perilaku yang berbeda pula dalam situasi apapun yang artinya bahwa 

prinsip-prinsip manajemen bersifat universal. Pada pendekatan 

produktivitas dimaksudkan sebagai ukuran seberapa efisien suatu 

organisasi dapat menghasilkan keluaran yang diinginkan, hal ini dapat 

mempertinggi kepuasan yang tinggi.sedangkan pada pendekatan sistem 
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diterapkan pada sistem sosial, dimana didalamnya terdapat hubungan 

manusia yang rumit yang berinteraksi dalam banyak cara yang berarti 

keputusan pimpinan harus mengkaji hal-hal diluar situasi. 

Antara pendekatan sumber daya manusia dengan pendekatan produktivitas 

memiliki kaitan yang sangat kuat dimana adanya dorongan pimpinan 

terhadap karyawan untuk melakukan tugasnya sebaik mungkin. Kemudian 

motivasi yang merupakan salah satu unsur pokok dalam perilaku 

seseorang. Dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan organisasi, salah 

satu aspek perilaku organisasi yang penting yaitu motivasi dan 

kepemimpinan.  

 

E. Kinerja Aparat Pemerintah 

 

1. Kinerja  
 

Istilah “kinerja” merupakan terjemahan dari performance yang sering 

diartikan sebagai “penampilan”, “unjuk kerja”, atau “prestasi”.  

Kinerja menurut Amstrong dan Baron menyatakan bahwa Kinerja 

merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan 

tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan 

kontribusi ekonomi.  

 

Kinerja bukan hanya menyatakan sebagai hasil kerja, tetapi juga 

bagaimana proses kerja berlangsung.  Kinerja adalah tentang 

melakukan pekerjaan, hasil yang dicapai, apa yang dikerjakan, dan 

bagaimana cara mengerjakan pekerjaan tersebut. Sedangkan menurut 
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Bernandind dan Russel menyatakan bahwa Kinerja adalah hasil dari 

fungsi suatu pekerjaan atau kegiatan tertentu selama suatu periode 

waktu tertentu.  Aspek yang ditekankan dalam definisi ini adalah 

outcome atau hasil akhir yang diperoleh setelah sesuatu pekerjaan atau 

aktivitas dijalankan selama kurun waktu tertentu. 

 

Berdasarkan  penjelasan tersebut ada dua aspek yang perlu dipahami 

oleh setiap pegawai atau pimpinan dari suatu organisasi atau unit kerja 

yaitu : 

1. Baik atau buruknya suatu hasil kerja pegawai 

2. Kejelasan akan perilaku pegawai dan kecakapan kerja, perilaku 

dan kecakapan kerja pegawai merupakan kemampuan kerja 

yang diperlihatkan para pegawai.
26

 

 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat dirumuskan bahwa 

kinerja adalah suatu hasil aktivitas atau kegiatan untuk melaksanakan 

atau menyelenggarakan tugas tertentu yang sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya serta mengacu pada suatu aturan 

tugas yang sudah ditetapkan.  

 

Kriteria kinerja yang dianggap baik dan perlu dikembangkan menurut 

Gry Myrdal dirumuskan sebagai berikut: 

1. Efisiensi 

 Efisiensi diartikan sebagai kemampuan untuk menyelesaikan 

sesuatu pekerjaan dengan benar atau merupakan perhitungan rasio 

antara keluaran (output) dan masukan (input). 

2. Tepat 

 Tepat menunjuk pada ketepatan waktu dan ketepatan untuk 

menyelesaikan tugas yang jadi tanggung jawabnya. 
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3. Disiplin 

 Kinerja yang baik seharusnya dikerjakan melalui disiplin yang 

tinggi dan patuh terhadap peraturan yang berlaku. 

4. Sistematis 

 Sistematis menunjuk pada prosedur, keteraturan dalam pekerjaan 

dan kesesuaian dengan aturan.
27

 

 

Sedangkan menurut Bernardin dan Russel , parameter atau kriteria 

yang digunakan dalam menilai kinerja meliputi: 

1. Kualitas 

 Dinyatakan dalam bentuk pengawasan kualitas yang bervariasi di 

luar batas, jumlah keluhan yang masih dalam batas yang dapat 

dipertimbangkan untukn ditoleransi 

2. Kuantitas  

 Dinyatakan dalam bentuk jumlah output atau kemampuan untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu.   

3. Tepat 

 Dinyatakan dalam bentuk ketepatan waktu dalam melaksanakan 

pekerjaan 

4. Kemandirian 

 Dinyatakan dalam bentuk otonomi dalam bekerja tanpa selalu 

disupervisi 

5. Berorientasi pada kerjasama kelompok 

 Dinyatakan dalam bentuk kinerja yang baik diarahkan kepada 

kerjasama kelompok, dan kinerja kelompok umumnya lebih 

efisien dibandingkan dengan kinerja individu.
28
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2.  Aparat Pemerintah 

 

Aparat pemerintah adalah orang atau kelompok yang mempunyai 

kekuasaan untuk memerintah atau berwenang untuk mengatur negara 

dan menjalankan fungsi kesejahteraan bersama.   

 

Suwarno Handayaningrat menjelaskan bahwa : 

“Aparatur merupakan aspek-aspek administrasi yang diperlukan 

dalam penyelenggaraan pemerintahan atau negara, sebagai alat untuk 

mencapai tujuan nasional.  Aspek ini terutama ialah kelembagaan 

(organisasi) dan kepegawaian”. 
29

  

 

Adapun yang dimaksud dengan kelembagaan dimulai dari 

kelembagaan, pemerintahan pusat, pemerintahan daerah sampai 

kelembagaan pemerintahan desa atau kelurahan.  Sedangkan 

kepegawaian pemerintahan adalah orang-orang yang menduduki 

jabatan pada lembaga pemerintahan yang dimaksud seperti Lembaga 

Keamanan dan Ketertiban serta lembaga-lembaga lainnya.  

 

Selanjutnya lebih dijelaskan oleh Suwarno Handayaningrat bahwa 

aparatur pemerintah adalah : 

“Orang-orang yang menduduki jabatan dalam kelembagaan pemerintah 

(badan eksekutif), yang meliputi : (a) Pejabat Negara yang bertugas di 

bidang pemerintahan; (b) Angkatan Bersenjata RI yang bertugas di bidang 

keamanan dan ketertiban; (c) Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah; (d) 

Pegawai RI yang bertugas pada perangkat Pemerintahan Desa atau 

Kelurahan”.
30
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Berdasararkan konsep yang dikemukakan diatas, yang menjadi indikator 

pada variabel kinerja Aparat pemerintahan yaitu mengambil konsep Gry 

Myrdal yang meliputi efisiensi, tepat, disiplin dan sistematis. 

 

F. Hubungan Kepemimpinan Perempuan dengan Budaya Organisasi 

 

Pada umumnya, kebudayaan merupakan ketentuan arti mengenai kategori 

laki-laki dan perempuan oleh masyarakat. Sehingga istilah laki-laki dan 

perempuan merupakan berbagai kreteria yang dihubungkan dengan 

masyarakat berdasarkan  budaya. Penyebaran sikap yang dihubungkan dengan 

jender telah dibuktikan di lintas devisi. Artinya alokasi pertanggungjawaban 

dan hampir seluruh keputusan mengenai peningkatan karir karyawan, gaji, 

dan kekuasaan dalam sebuah organisasi dipengaruhi perbedaan gender antara 

laki-laki dan perempuan.  

 

Budaya organisasi yang merupakan pola keyakinan dan nilai-nilai (values) 

organisasi yang dipahami, dijiwai dan dipraktekkan oleh organisasi 

sehingga pola tersebut memberikan arti tersendiri dan menjadi dasar 

aturan berperilaku dalam organisasi. Seorang pemimpin memiliki peran 

menentukan program kegiatan yang didasarkan pada asumsi dasar 

organisasi, atau konsep manajemen yang digunakan.  

 

Schein dalam Yukl (1998:300-301) mengemukakan peranan pemimpin 

dalam budaya organisasi, dimana para pemimpin mempunyai potensi yang 

paling besar dalam menanamkan budaya dan memperkuat aspek-aspek 

budaya dengan mekanisme sebagai berikut : 
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1. Perhatian 

 Perhatian para pemimpin berarti para pemimpin di dalam menjalankan 

kepemimpinannya akan mengkomunikasikan prioritas-prioritas, nilai-

nilai, perhatian mereka dengan cara menanyakan, memberi pendapat, 

memuji, dan menyampaikan kritik. 

2. Reaksi pemimpin dalam menghadapi krisis 

 Reaksi pemimpin dalam menghadapi krisis, merupakan potensi bagi 

para pegawai untuk mempelajari nilai-nilai dan asumsi-asumsi. 

3. Permodelan peran 

Para pemimpin mengkomunikasikan nilai-nilai dan harapan-harapan 

mereka melalui tindakan mereka sendiri. Artinya Seorang pemimpin 

yang bekerja keras dan selalu tepat waktu, misalnya, akan 

mengkomunikasikan bahwa bekerja keras dan tepat waktu merupakan 

hal yang penting dan dihargai dalam organisasi. Sebaliknya pemimpin 

yang selalu meminta anak buahnya untuk disiplin tetapi dia sendiri 

tidak disiplin maka sekeras apapun dia menyerukan kedisiplinan, 

karyawan tetap akan menganggap bahwa kedisiplinan bukanlah hal 

yang penting dalam organisasi. 

4. Alokasi imbalan 

Kriteria-kriteria yang digunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan 

imbalan-imbalan seperti peningkatan upah, atau promosi 
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mengkomunikasikan apa yang dinilai oleh pemimpin dan organisasi 

tersebut 

5. Kriteria menyeleksi pegawai 

Para pemimpin dapat mempengaruhi budaya dengan merekrut orang 

yang memiliki nilai-nilai, ketrampilan-ketrampilan, atau ciri-ciri 

tertentu dan mempromosikan mereka ke posisi-posisi kekuasaan. 

 

Peranan pemimpin dalam budaya organisasi sangat esensial, para 

pemimpin mempunyai potensi yang paling besar dalam menanamkan dan 

memperkuat aspek-aspek budaya organisasi baik melalui perkataan 

maupun perilakunya. Ada yang berpendapat lebih ekstrim, bahwa budaya 

organisasi bersumber dari kepemimpinan dan pemimpin, karena 

pemimpinlah yang pada dasarnya memiliki otoritas. Otoritas bisa dalam 

bentuk persetujuan, ketidaksetujuan, ataupun penghargaan atas perilaku 

anggota organisasi, sehingga akhirnya melembaga dan terbentuk menjadi 

budaya organisasi. 

 

G. Hubungan Kepemimpinan Perempuan dengan Kinerja Aparat 

Pemerintahan 

 

Keberhasilan suatu organisasi baik secara keseluruhan maupun kelompok 

dalam suatu organisasi tertentu, sangat tergantung pada mutu 

kepemimpinan yang terdapat dalam organisasi yang bersangkutan. Bahkan 

dapat dikatakan mutu kepemimpinan yang berada pada organisasi 

merupakan hal yang sangat penting untuk memacu keberhasilan organisasi 
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dalam hal ini pemerintahan dalam menyelenggarakan kegiatan yang 

terlihat dari kinerja pegawai atau aparat pemerintahan. Sehingga maju dan 

berkembangnya suatu organisasi dan pemerintahan tidak luput dari 

hubungan sinergis yang baik antara kepemimpinan seorang pemimpin dan 

kinerja pegawai. 

 

Kepemimpinan perempuan yang memiliki dominasi kearah gaya 

kepemimpinan yang demokratis yaitu yang mana ditunjukan pada adanya 

peran serta semua pihak untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. 

Memberikan keleluasaan berpendapat dengan tidak memisahkan antara 

atasan dan bawahan, sehingga menciptakan suasana kerja yang kompetitif. 

Melalui gaya kepemimpinan itu akan membentuk pola kinerja pegawai 

yang terbuka sehingga menciptakan suasan kerja yang nyaman yang 

berimbas kepada mutu kinerja itu sendiri. Sehingga terdapat hubungan 

yang cukup erat antara kepemimpinan perempuan dengan kinerja aparat 

pemerintahan. 

 

Seorang pemimpin yang berhasil mengusahakan bawahannya untuk bisa 

melaksanakan pekerjaannya dengan baik yang dilihat dari kualitas kerja 

pegawai. Handoko mengemukakan bahwa:  

“manajer yang baik adalah orang yang mampu memelihara 

keseimbangan yang tinggi dalam menilai secara tepat kekuatan yang 

menentukan perilakunya yang benar-benar mampu bertindak 

demikian.”
31

 

  

 

                                                           

31  Handoko, T. Hani, dkk.  2004.  Strategi Organisasi.  Amara Books.  Yogyakarta. Hal 29. 
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Keberhasilan lembaga juga ditopang dari kepemimpinan yang efektif dan 

kredibel yang bisa mempengaruhi bawahannya dalam memotivasi untuk 

bisa meningkatkan kualitas kerjanya. Sehingga bisa mencapai tujuan 

lembaga secara baik. Hal ini dikemukakan oleh Timple bahwa pemimpin 

merupakan orang yang melakukan prinsip dan teknik yang memastikan 

motivasi, disiplin, dan produktivitas jika bekerja bersama dengan orang, 

tugas dan situasi agar dapat mencapai sasaran.  

 

Untuk itu bisa diliat bahwa adanya keterikatan hubungan antara 

kepemimpinan dengan kinerja aparat pemerintahan. Penghubung antar 2 

variabel itu akan diukur melalui beberapa indikator. Pada variabel 

kepemimpinan yang menjadi indikatornya yaitu kepekaan, pengetahuan 

dan pengalaman. Sedangkan pada variabel kinerja yang menjadi 

indikatornya yaitu efisiensi, tepat, disiplin dan sistematis. Sehingga dari 

kedua variabel tersebut bisa dilihat sebarapa besar pengaruh yang akan 

ditimbulkan.  

 

H. Hubungan Budaya Organisasi dengan Kinerja Aparat Pemerintahan 

 

Hubungan antara budaya dengan kinerja memiliki jawaban atau teori yang 

sederhana berdasarkan pada pengamatan Hewlett Packard yaitu : 

1. Strong culture, menerangkan bagaimana nilai dan norma bersama-

sama berperan untuk menggerakkan dan mengontrol manusia di dalam 

organisasi yang berukuran besar dan kompleks. 

2. Strategically appropriate culture, menunjukkan pentingnya 

penyesuaian tindakan dengan kondisi lingkungan budaya yang khusus. 

3. Adaptive culture, mengungkapkan nilai dan perilaku khusus yang 

diperlukan agar organisasi mampu menyesuaikan diri dengan 

perubahan. 
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4. Electric culture (Teori Kombinatif), menunjukkan bahwa perusahaan 

mampu meningkatkan kinerja jangka panjangnya jika memperhatikan 

sungguh-sungguh kepentingan semua yang turut memajukan 

perusahaan tersebut.
32

 

 

Sedangkan menurut Amstrong dan Baron, “Kinerja merupakan hasil 

pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis 

organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi ekonomi”.  

Dengan demikian, agar mendapatkan hasil kerja yang baik maka para 

anggota organisasi harus berperilaku sesuai dengan budaya organisasi 

yang diterapkan di organisasi tersebut.  Melalui kinerja yang baik maka 

pelayanan kepada masyarakat atau konsumen akan menjadi baik dan 

masyarakat akan merasa puas dengan kinerja para anggota organisasi.
33

  

 

Budaya yang dianut aparat akan mempengaruhi kinerja aparat dalam 

menyelenggarakan pemerintahan.  Hubungan  tersebut dipertegas oleh 

Amirullah Haris Budiyono bahwa “Budaya juga dipandang sebagai 

variabel independen yang mempengaruhi perilaku anggota guna 

meningkatkan kinerja mereka dan organisasi”.
34

 

Adanya hubungan antara budaya organisasi dan kinerja, sehingga bisa 

mengetahui seberapa besar pengaruh yang akan ditimbulkan antara kedua 

variabel tersebut. Untuk bisa mengetahui besarnya pengaruh yang akan 

ditimbulkan, maka pada masing-masing variabel akan ditentukan 

                                                           

32  Ndraha, Taliziduhu.  2003.  Budaya organisasi.  Rineka Cipta.  Jakarta. Hal  114 

33
  Wibowo.  2007.  Manajemen Kinerja.  Raja Grafindo Persada.  Jakarta. Hal  2 

34
  Budiyono, Amirullah Haris.  2004.  Pengantar Manajemen.  Graha Ilmu.  Yogyakarta. Hal 66 
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indikatornya sebagai tolak ukur. Pada variabel budaya indikator yang akan 

diteliti yaitu toleransi terhadap konflik, pola-pola komunikasi, tekanan 

latihan dan pengembangan, dan orientasi hasil sebagai output. Sedangkan 

pada variabel kinerja yang menjadi tolak ukur nya yaitu efisiensi, tepat, 

disiplin dan sistematis. 

 

I. Kerangka Pikir 

 

Suatu penyelenggaraan pemerintahan, figur kepemimpinan dari seorang 

pemimpin sangatlah penting karena bisa berpengaruh terhadap gaya 

kepemimpinan yang ada pada diri seorang pemimpin dalam memimpin 

pemerintahan. Dari figur kepemimpinan terdapat beberapa konsep yang 

bisa dijadikan variabel untuk bisa melihat pengaruh yang besar dalam 

memimpin. Variabel konsep tersebut yaitu pengaruh yang dibawa 

pemimpin untuk bisa mempengaruhi bawahannya, kemudian dari segi 

pemberian motivasi kepada bawahan untuk bisa menstimulan kerja 

pegawai, lalu dilihat dari pengambilan keputusan dari seorang pemimpin 

yang nantinya bisa dilihat dari gaya kepemimpinannya, serta dapat dilihat 

dari pengalaman kerja pemimpin.  

 

Selain kepemimpinan yang bisa mempengaruhi kualitas kerja pegawai, 

budaya organisasi pun turut andil untuk bisa menciptakan suasana kerja 

pegawai. Budaya organisasi merupakan nilai dan norma yang dimiliki 

bersama dan dijadikan pedoman serta arah bertingkah laku oleh para 

anggota-anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya.  Budaya 

organisasi yang dimaksud adalah budaya organisasi di Dinas dinas yang 
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dinaungi atau dipimpin oleh perempuan yang dijadikan pedoman bagi para 

aparat dalam bertingkah laku untuk melaksanakan tugas-tugasnya demi 

mencapai tujuan organisasi.  Pada teori budaya menggunakan konsep dari 

Stephen P. Robbins budaya organisasi dapat dilihat dari Toleransi terhadap 

konflik, Pola-pola komunikasi, Tekanan pada latihan dan pengembangan, 

serta orientasi hasil yang di hasilkan yang juga digunakan sebagai 

indikator dari penelitian ini.  

 

Kinerja adalah suatu hasil aktivitas atau kegiatan untuk melaksanakan atau 

menyelenggarakan tugas tertentu yang sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya serta mengacu pada suatu aturan tugas yang sudah 

ditetapkan. Gry Myrdal, parameter atau kriteria yang digunakan dalam 

menilai kinerja dan sebagai indikator yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi: efisiensi, Tepat, disiplin dan sistematis. 

 

Adanya hubungan yang erat mengenai kepemimpinan perempuan dan 

budaya organisasi. Hubungan ini terkait dengan kebiasaan yang digunakan 

seorang pemimpin dalam memimpin yang didasarkan atas budaya 

organisasi yang di anut. Kepemimpinan perempuan yang cendrung ke arah 

domokratis yang mana ditunjukan pada adanya peran serta semua pihak 

untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Memberikan keleluasaan 

berpendapat dengan tidak memisahkan antara atasan dan bawahan, 

sehingga menciptakan suasana kerja yang kompetitif. Berpengaruh kepada 

budaya organisasi yang meliputi Toleransi terhadap konflik, Pola-pola 

komunikasi, Tekanan pada latihan dan pengembangan, Orientasi pada 
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hasil. Sehingga bisa mengukur seberapa besar pengaruh yang akan 

dihasilkan diantara 2 variabel itu.  

 

Sedangkan hubungan antara kepemimpinan perempuan dengan kinerja 

aparat pemerintahan terletak pada proses hubungan kerja keduanya serta 

proses interaksi antara yang dipimpin dan memimpin. Kedua hubungan itu 

nantinya akan menghasilkan sinergis yang kuat sehingga bisa menciptakan 

kualitas pelayanan dan hasil (output) yang memuaskan. Berhasil tidaknya 

organisasi atau lembaga yang dinaungi salah satu nya bisa disebabkan oleh 

perilaku pemimpin untuk bisa melakukan koordinasi terhadap pegawainya. 

Untuk itu juga bisa melihat seberapa pengaruh yang akan dihasilkan antara 

kepemimpinan perempuan terhadap kinerja aparat pemerintahan.  

 

Aparat pemerintah sebagai individu yang hidup dalam kepentingan 

masyarakat tertentu tidak dapat dipisahkan dari nilai budaya yang telah 

diterimanya.  Keterkaitannya pada nilai budaya yang dimiliki akan 

memberikan andil dalam melaksanakan tugas di dalam pemerintahan.  

Melalui budaya organisasi, maka anggota organisasi akan lebih memahami 

bagaimana organisasi seharusnya berfungsi dan bagaimana budaya 

tersebut menuntun perilaku para aparat untuk melaksanakan tugasnya 

dalam organisasi sehingga kinerja aparat sesuai dengan harapan.  Oleh 

karena itu, budaya organisasi yang dijadikan pedoman dalam bersikap dan 

bertingkah laku akan berimplikasi memiliki hubungan dengan  kinerja 

aparat pemerintah.  
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Hubungan antara 3 variabel yang sydah dijelaskan dapat dilihat pada 

bagan kerangka pikir dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun variabel penelitian ini adalah : 

1. Kepemimpinan sebagai Variabel bebas (X1) yang terdiri dari 

Kepekaan (sensitives), Pengalaman, Pengetahuan. 

2. Budaya organisasi sebagai variabel terikat (Y1), yang terdiri dari 

toleransi terhadap konflik, pola-pola komunikasi, tekanan pada latihan 

dan pengembangan, orientasi hasil. 

3. Kinerja aparat pemerintah sebagai variabel terikat (Y2), yang terdiri 

dari efisiensi, tepat, disiplin, dan sistematis,  

 

 

 

KEPEMIMPINAN 

PEREMPUAN (X1) 

1. Kepekaan 

(sensitif) 

2. Pengalaman 

(experiance) 

3. Pengetahuan 

(knowledge) 

 
KINERJA(Y2)  

1. Efisiensi 

2. Tepat 

3. Disiplin 

4. Sistematis 

BUDAYA 

ORGANISASI (Y1) 

1. Toleransi 

terhadap konflik 

2. Pola-pola 

komunikasi 

3. Tekanan pada 

latihan dan 

pengembangan. 

4. Orientasi Hasil 
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J. Hipotesis 

 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

1. Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan dan positif antara 

kepemimpinan perempuan terhadap budaya organisasi. 

Ha :  Ada pengaruh yang signifikan dan positif antara 

kepemimpinan perempuan terhadap budaya organisasi . 

2. Ho  : Tidak ada pengaruh yang signifikan dan positif antara 

Kepemimpinan Perempuan terhadap kinerja aparat 

pemerintahan. 

 Ha : Ada pengaruh yang signifikan dan positif antara 

Kepemimpinan Perempuan terhadap Kinerja Aparat 

Pemerintahan. 

3. Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan dan positif antara 

Budaya Organisasi terhadap Kinerja Aparat Pemerintahan. 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan dan positif antara Budaya 

Organisasi terhadap Kinerja Aparat Pemerintahan. 

4. Ho  : Tidak adanya pengaruh yang signifikan antara 

Kepemimpinan Perempuan terhadap Budaya Organisasi dan 

Kinerja Aparat Pemerintahan. 

Ha : adanya pengaruh yang signifikan antara Kepemimpinan 

Perempuan terhadap Budaya Organisasi dan Kinerja Aparat 

Pemerintahan. 


