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ABSTRAK 
 
 
Febriana Ganjar, 2018. Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Iklim Organisasi 
Terhadap Kinerja Pegawai (Suatu Studi Pada RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut). 
Tesis Program Pascasarjana Universitas Winaya Mukti Program Studi Magister 
Manajemen. dibawah bimbingan H. Nandan Limakrisna dan H. Deden Komar 
Priatna. 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: (1) Gaya 

Kepemimpinan (2) Iklim Organisasi; (3) Kinerja Pegawai; serta (4) Pengaruh Gaya 
Kepemimpinan dan Iklim Organisasi terhadap Kinerja Pegawai di RSUD dr. Slamet 
Kabupaten Garutg baik secara simultan maupun parsial. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey deskriptif 
dan survey eksplanatori, unit analisis dalam penelitian ini adalah para Pegawai di RSUD 
dr. Slamet Kabupaten Garutg dengan sampel sebanyak 30 orang. Tipe investigasinya 
adalah causalitas, serta time horizon dalam penelitian ini adalah cross-sectional. 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa Gaya Kepemimpinan pada  RSUD 
dr. Slamet Kabupaten Garutg, ternyata sebagian besar pegawai memberikan tanggapan 
cukup baik; Iklim Organisasi pegawai di RSUD dr. Slamet Kabupaten Garutg pada 
umumnya dapat dikatakan baik; Kinerja Pegawai di RSUD dr. Slamet Kabupaten Garutg 
saat ini dinilai baik. Gaya Kepemimpinan dan Iklim Organisasi secara simultan 
berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai di RSUD dr. Slamet Kabupaten Garutg. Namun 
secara parsial Gaya Kepemimpinan dominan mempengaruhi kinerja daripada Iklim 
Organisasi. 

Karena Gaya Kepemimpinan lebih dominan mempengaruhi Kinerja, menjadi 
prioritas pertama dalam meningkatkan kinerja Pegawai, maka RSUD dr. Slamet 
Kabupaten Garutg diharapkan  mempertahankan Gaya Kepemimpinan yang sudah 
tercipta dengan kondisi RSUD dr. Slamet Kabupaten Garutg, sehingga mereka mampu 
bekerja lebih profesional 
 
Kata Kunci : Gaya Kepemimpinan, Iklim Organisasi dan Kinerja Pegawai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 
 
 
Febriana Ganjar, 2018. Effect of Leadership Style and Organizational Climate on 
Employee Performance (A Study at RSUD dr. Slamet, Garut Regency). Thesis of the 
Postgraduate Program at the University of Winaya Mukti Master of Management 
Study Program. under the guidance of H. Nandan Limakrisna and H. Deden Komar 
Priatna. 
 
 
            The purpose of this study was to find out and analyze: (1) Leadership Style (2) 
Organizational Climate; (3) Employee Performance; and (4) Effect of Leadership Style 
and Organizational Climate on Employee Performance in RSUD dr. Slamet, Garutg 
Regency, both simultaneously and partially. 

The research method used in this research is descriptive survey and explanatory 
survey, the unit of analysis in this study is the employees in the RSUD dr. Slamet Garutg 
Regency with a sample of 30 people. The type of investigation is causalitas, and the time 
horizon in this study is cross-sectional. 

Based on the results of the study, it was found that the Leadership Style of the 
RSUD dr. Slamet, Garutg Regency, it turns out that most employees give fairly good 
responses; Organizational Climate employees in RSUD dr. Slamet, Garutg Regency in 
general can be said to be good; Employee Performance at RSUD dr. Slamet Garutg 
Regency is currently considered good. Leadership Style and Organizational Climate 
simultaneously influence Employee Performance in RSUD dr. Slamet, Garutg Regency. 
But partially the dominant leadership style influences performance rather than 
organizational climate. 

Because the more dominant Leadership Style influences Performance, being the 
first priority in improving employee performance, the RSUD dr. Slamet, Garutg Regency 
is expected to maintain the Leadership Style that has been created with the condition of 
the RSUD dr. Slamet, Garutg Regency, so that they are able to work more professionally. 
 
 
Keywords: Leadership Style, Organizational Climate and Employee Performance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Era globalisasi telah bergulir, dominasi teknologi informasi sebagai 

infrastruktur menjadi sahabat bagi para pelaku bisnis. Ekonomi akan lebih berbasis 

pada pengetahuan. Aset ekonomi tidak lagi bersifat fisik seperti gedung, mesin, atau 

properti lainnya, tetapi bersifat mental intelektual, seperti persepsi pasar, hubungan, 

citra perusahaan, citra merk, hak paten, kredibilitas, visi dan pengatahuan khusus. 

Persaingan antar perusahaan di era globalisasi semakin tajam, sehingga sumber 

daya manusia (SDM) dituntut untuk terus menerus mampu mengembangkan diri 

secara proaktif. Sumber daya manusia harus menjadi manusia pembelajar, yaitu 

pribadi-pribadi yang mau belajar dan bekerja keras dengan penuh semangat, 

sehingga potensi insaninya berkembang secara maksimal. 

Organisasi adalah sesuatu yang abstrak, sulit dilihat tapi bisa dirasakan 

eksistensinya. Organisasi sebagai suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia, 

yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota 

organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, mempunyai tujuan 

tertentu dan mempunyai batasan-batasan yang jelas sehingga bisa dipisahkan secara 

tegas dari lingkungannya. Suatu organisasi dapat berjalan efektif apabila fungsi-

fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian dan motivasi yang ada di 

dalamnya berfungsi dengan baik, serta unsur-unsur penunjangnya tersedia dan 

memenuhi persyaratan. Salah satu unsur terpenting yang dapat mendukung 
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jalannya perusahaan adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia 

mempunyai peran penting dalam menentukan keberhasilan organisasi. 

Oleh karena itu, sumber daya manusia yang diperlukan pada saat ini adalah 

sumber daya manusia yang mampu menguasai teknologi dengan cepat, adaptif, dan 

responsif terhadap perubahan-perubahan teknologi. Dalam kondisi tersebut 

integritas pribadi semakin penting untuk memenangkan persaingan. 2 Manajemen 

sumber daya manusia memiliki peranan besar dalam memenuhi kelancaran di 

bidang organisasi. Organisasi perlu sumber daya manusia guna mengembangkan 

usahanya. Pengelolaan sumber daya manusia ini dipengaruhi oleh banyak hal, 

selain kualitas sumber daya manusia, sistem yang ada dalam organisasi, prosedur 

kerja, keterlibatan atau partisipasi merupakan salah satu faktor yang memberikan 

pengaruh bagi efektivitas organisasi (Robbins, 1996). Dewasa ini perkembangan 

teknologi maju dengan semakin pesat. Maka dari itu perlu dituntut untuk 

meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pengembangan sumber daya 

manusia merupakan cara utama untuk memenangkan kompetisi global (Gibson, 

IvanChevich, dan Donelly, 1991) 

Hubungan formal dalam organisasi tersebut tampak pada struktur organisasi 

yang menggambarkan wewenang dan kekuasaan yang dimiliki serta tanggung 

jawab yang harus diemban oleh pemegang suatu jabatan. Hal tersebut menunjukan 

bahwa terdapat unsur penting dalam organisasi yaitu pemimpin atau atasan dan 

anak buah atau bawahan, yang keduanya harus saling bekerjasama untuk mencapai 

tujuan. 

Dalam suatu organisasi, faktor kepemimpinan memegang peranan yang 
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sangat penting karena pemimpin itulah yang akan menggerakkan dan mengarahkan 

organisasi dalam mencapai tujuan dan itu bukanlah merupakan hal yang mudah, 

sebab pemimpin harus memahami perilaku bawahan yang berbeda-beda. Bawahan 

dipengaruhi sedemikian rupa sehingga bisa memberikan pengabdian dan 

partisipasinya kepada organisasi secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, 

dikatakan bahwa sukses atau tidaknya usaha pencapaian tujuan organisasi, 

ditentukan oleh kualitas pimpinan.  

Mengingat bahwa apa yang digerakkkan oleh seorang pemimpin bukan 

benda mati, tetapi manusia yang mempunyai perasaan dan akal, serta beraneka 

ragam jenis dan sifatnya, maka masalah kepemimpinan tidak dapat dipandang 

mudah. Kemauan seorang pemimpin merupakan suatu sarana untuk mencapai 

tujuan. Hal ini berarti bawahan dalam memenuhi kebutuhan tergantung pada 

keterampilan dan kemauan pemimpin. Gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang 

digunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku orang lain. Gaya 

kepemimpinan merupakan norma perilaku yang dipergunakan oleh seseorang pada 

saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. Masingmasing 

gaya tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan. Seorang 4 pemimpin akan 

menggunakan gaya kepemimpinan sesuai kemampuan dan kepribadiannya 

(Sukarno Marzuki, 2002). 

Dalam melaksanakan aktivitas kegiatan para pemimpin mempunyai 

berbagai gaya tersendiri dalam proses mempengaruhi dan mengarahkan 

pegawainya, sehingga nantinya mau bersama-sama berusaha mencapai tujuan dari 

instansi melalui melaksanakan pekerjaan yang telah ditentukan. Pegawai 
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merupakan pegawai yang menjadi pelaksana kegiatan operasional lembaga dituntut 

memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat menunjang pelaksanaan 

tugasnya, karena pegawai merupakan ujung tombak organisasi dalam menjalankan 

roda organisasi. Sehingga diperlukan seorang pemimpin yang memiliki 

kemampuan mengarahkan para pegawai agar selalu dapat meningkatkan kinerja. 

Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mampu mengadaptasikan 

cara agar sesuai dengan situasi dan dapat mempengaruhi bawahannya dalam suatu 

situasi tertentu, seperti tuntutan tugas, harapan-harapan dan kemampuan atasan 

walaupun diakui faktor-faktor itu semuanya mempunyai pengaruh yang penting 

terhadap efektivitas gaya tersebut. Faktor utama yang berdampak atas 

kepemimpinan yang diterapkan oleh pemimpin tergantung pada tingkat 

kematangan yang ditunjukkan oleh para pengikut atas suatu tugas, fungsi atau 

tujuan tertentu yang ingin dilaksanakan oleh pemimpin melalui individu atau 

kelompok. 

Usaha peningkatan kinerja pegawai yaitu mengupayakan segenap sumber 

daya sehingga dapat mencapai basil yang maksimal sesuai tujuan yang telah 

ditetapkan, oleh karena itu untuk mencapai tugas yang telah ditatapkan salah satu 

faktor pendukung adalah yang dapat mempengaruhi peningkatan kinerja pegawai, 

salah satunya melalui kepemimpinan. Suatu organisasi akan berhasil atau bahkan 

gagal, sebagian besar ditentukan oleh pemimpin. Bahwa pemimpinlah yang 

bertanggung jawab atas kegagalan pelaksanaan suatu pekerjaan, merupakan 

ungkapan yang mendudukkan posisi yang terpenting. 

Kemampuan pemimpin dalam mendayagunakan potensi sumber daya 
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manusia sangat dibutuhkan dalam era persaingan yang semakin kompetitif sekarang 

ini. Hal ini sangat disadari bahwa salah satu faktor keberhasilan atau kegagalan 

suatu organisasi sangat ditentukan oleh mutu dan kualitas sumber daya manusia 

yang dimilikinya. Oleh karena itu penangangan sumber daya manusia yang ada 

harus dilakukan secara menyeluruh dalam kerangka system pengelolaan sumber 

daya manusia yang semakin menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan 

keterampilan sehingga mempunyai kinerja yang baik. 

Untuk melaksanakan tugas-tugas dibutuhkan pegawai yang memiliki 

komitmen dan loyalitas serta pegawai yang memiliki motivasi kerja yang tinggi 

sebagai unsur aparatur pemerintah, sehingga mampu menciptakan kinerja 

organisasi yang lebih baik. Pegawai tersebut di atas sangat dibutuhkan dalam 

rangka menciptakan organisasi yang lebih produktif, sehingga pegawai mempunyai 

kinerja yang tinggi yang pada gilirannya akan menimbulkan beberapa aspek yang 

dapat mempengaruhi kemampuan dan kinerja organisasi. 

Begitu juga dengan instansi RSUD dr. Slamet Garut sebagai kepanjangan 

tangan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut yang memiliki kewenangan tugas 

untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Garut. 

Individu yang ada diinstansi tersebut mulai dari pimpinan, pegawai aparatur sipil 

negara serta pegawai honorarium merupakan kunci sukses tercapai tujuan dari 

insatnsi tersebut. Maju dan mundurnya RSUD dr. Slamet Garut tergantung dari 

sikap dan prilaku orang-orang yang ada di dalamnya. Sehingga perlu ditingkatkan 

kinerja orang-orang dalam instansi tersebut agar tujuan dari pemenuhun 

kesehatandaerah bisa dicapai dan mampu membawa instansi menjadi organisasi 
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yang komitmen dalam bertindak. 

Salah satu faktor yang diasumsikan dapat mempengaruhi kinerja adalah 

gaya kepemimpinan. Jika seseorang pegawaimemiliki pemimpin dengan gayagaya 

tertentu yang dapat memotivasi kerja pegawainya dengan baik, maka hal itu akan 

membantu pegawai untuk dapat melakukan pekerjaan secara lebih efisien dan 

efektif. Kondisi semacam itu selanjutnya dapat meningkatkan kinerja pegawai yang 

bersangkutan. 

Faktor berikutnya yang menurut penulis berpengaruh adalah iklim 

organisasi. Iklim organisasi yang dimaksud adalah sebuah konsep yang 

menggambarkan suasana internal, organisasi yang dirasakan oleh anggotanya 

selama mereka beraktivitas dalam'\rangka tercapainya tujuan organisasi. Iklim 

organisasi dipengaruhi oleh partisiapasi pegawai atau peranan staf dalam 

memecahkan masalah dan pengambilan keputusan. 

Menciptakan iklim organisasi yang mampu membawa anggotanya untuk 

meningkatkan kinerja dalam rangka pencapaian tujuan organisasi bukanlah hal 

yang mudah. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya manusia memiliki 

karakteristik tingkah laku yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa apabila terdapat perbedaan atau kesenjangan persepsi anggota 

dengan pimpinan mengenai iklim yang dirasakan dan diharapkan, maka akan 

terciptanya ketidakpuasan kerja, motivasi kerja yang menurun, dan dapat 

menimbulkan penyalahgunaan hak dan kewajiban yang pada akhirnya 

mengakibatkan tujuan organisasi tidak dapat dipenuhi secara optimal. Persoalan ini 

semakin menumpuk dengan kecenderungan organisasi untuk berkembang, 
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menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan disekitarnya sehingga 

anggota seringkali kehilangan identitas pribadi, dan pimpinan semakin sulit untuk 

memuaskan kebutuhan anggota dan mencapai tujuan organisasi sekaligus. 

Berdasaran pengamatan penulis pada RSUD dr. Slamet Garut, kinerja 

pegawai masih belum optimal, ini terlihat dari masih banyaknya pekerjaan yang 

belum mencapai target yang diinginkan. Hal lain yang dapat menjadikan belum 

optimalnya kinerja pegawai RSUD dr. Slamet Garut disebabkan oleh beberapa 

faktor,salah satu faktor yang penulis duga adalah masalah iklim organisasi. Iklim 

organisasi adalah bentuk kepedulian pegawai terhadap lingkungan tempat dia 

berada. Dimana penulis melihat masih banyak pegawai yang tidak mau tahu dengan 

peraturan yang ada di instansi, sehingga dalam melaksanakan fungsi dan tugas 

pokoknya, pegawai juga merasa tidak memiliki terhadap tempat mereka bekerja 

atau instansi tempat mereka bernaung. 

Rendahnya rasa memiliki pegawai terhadap instansi menjadikan pegawai 

dalam bekerja hanya asal-asalan dan tidak serius dalam bekerja. Bahkan banyak 

diantara pegawai yang meninggalkan jam kerja sebelum waktunya pulang dengan 

alasan yang tidak jelas. Belum saatnya pulang mereka sudah meninggalkan lokasi 

kantor, bahkan banyak pegawai yang tidak masuk tanpa keterangan yang jelas. 

Selain faktor tersebut, hal lain yang penulis duga yang juga menyebabkan 

belum optimalnya kinerja pegawaidi RSUD dr. Slamet Garut adalah masalah 

kepemimpinan. Salah satunya dalam memberikan instruksi masih banyak 

menggunakan memo 'atau tulisan, sehingga pegawai tidak memahami apa maksud 

dari penugasan yang dilakukan. 
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Maka berdasarkan uraian latar belakang massalah tersebut, maka penulis 

tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul "Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan dan Iklim Organisasi Terhadap Kinerja pada RSUD dr. Slamet 

Garut". 

1.2   Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Bedasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi 

permasalah sebagai berikut: 

1. Masih banyak pegawai dalam melakukan tugasnya tidak mentaati peraturan 

yang ada, 

2. Terkesan pegawai hanya mengendalkan apa yang ada pada dirinya tanpa 

memahami pedoman yang sudah diberikan. 

3. Iklim organisasi menjadi kendala dalam peningkatan kinerja pegawai 

4. Pegawai sebagian besar masih menganggap bahwa kantor hanyalah tempat 

mereka bekerja, bukan sebagai bagian dari kehidupan mereka. 

5. Rasa kepemilikan terhadap instansi sangat rendah 

6. Kinerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya sangat rendah. 

7. Pada tingkat pimpinan proses kepemimpinan belum optimal dalam 

menggerakan bawahannya . 

8. Hubungan antara pimpinan dengan semua pihak yang ada di instansi belum 

terjalin dengan baik. 

9. Hubungan yang terbangun dalam organisasi belum harmonis. 
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1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Tatar belakang penelitian serta identikasi seperti yang telah 

dikemukakan diatas maka rumusan masalah dalam tesis ini, sebagai berikut: 

1. Bagimana gaya kepemimpinan di RSUD dr. Slamet Garut? 

2. Bagaimana iklim organisasi di RSUD dr. Slamet Garut? 

3. Bagaimana kinerja pegawai di RSUD dr. Slamet Garut?  

4. Seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan dan iklim organisasi terhadap 

kinerja pegawai di RSUD dr. Slamet Garut, baik secara simultan maupun 

parsial? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, tujuan penelitian adalah untuk 

mengetahui dan menganalisis : 

1. Gaya kepemimpinan di RSUD dr. Slamet Garut 

2. Iklim organisasi pegawai di RSUD dr. Slamet Garut 

3. Kinerja pegawai di RSUD dr. Slamet Garut 

4. Besarnya pengaruh gaya kepemimpinan dan iklim organisasi terhadap kinerja 

pegawai di RSUD dr. Slamet Garut, baik secara simultan maupun parsial. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.  Bagi Penulis 

Dengan mengetahui pengaruh kepemimpinan dan disiplin terhadap 

Kinerja Pegawai pada RSUD dr. Slamet Garut diharapkan dapat memperkaya 
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pengetahuan yang berkaitan dengan Manajemen Sumber Daya Manusia 

umumnya dan khususnya tentang kepemimpinan,disiplindan kinerja. 

2.  Bagi Dunia Akademik 

a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran 

dalam hal kepemimpinan dan iklim organisasi serta bagaimana 

pengaruhnya terhadap Kinerja. 

b. Menambah khazanah pengetahuan dalam dunia akademik khususnya 

masalah kinerja, kepemimpinan dan ikim organisasi. 

3.  Bagi Instansi 

Dengan adanya pembahasan Perencanaan dan Koordinasi ini 

diharapkan memberikan masukan RSUD dr. Slamet Garut untuk meningkatkan 

kinerja para Pegawainya, khususnya dalam hal kepemimpinan dan disiplin. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1. Manajemen Sumber Daya Manusia. 

Pada dasarnya Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan 

suatu gerakan pengakuan terhadap pentingnya unsur manusia sebagai sumber  

daya yang cukup potensial, yang perlu dikembangkan sehingga mampu 

memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi maupun bagi 

pengembangan dirinya. 

Wahyudi (2002:9) memberikan pengertian tentang istilah sumber daya  

manusia  adalah mencakup semua energi, keterampilan, bakat dan pengetahuan 

manusia yang dipergunakan untuk tujuan produksi dan jasa yang bermanfaat. 

Sedangkan menurut Siagian (2008:10) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah 

suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan 

manusia dalam organisasi. Unsur MSDM adalah manusia yang merupakan tenaga 

kerja pada organisasi. Dengan demikian, fokus yang dipelajari MSDM ini 

hanyalah masalah yang berhubungan dengan tenaga manusia saja. Oleh karena 

itu, manajemen sumber daya manusia adalah suatu pendekatan terhadap 

manajemen manusia, yang berdasarkan tiga prinsip dasar, hal ini sebagai mana 

yang dikatakan oleh Siagian (2006:13), yaitu: 
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Sumber daya manusia adalah harta yang paling penting yang dimiliki oleh 

suatu organisasi, sedangkan manajemen yang efektif adalah kunci bagi 

keberhasilan organisasi tersebut 

1. Keberhasilan  ini sangat mungkin dicapai jika peraturan atau kebijaksanaan 

dan prosedur yang bertalian dengan manusia dari organisasi tersebut saling 

berhubungan dan memberikan sumbangan terhadap pencapaian tujuan 

organisasi dan perencanaan strategis. 

2. Kultur dan nilai organisasi suasana organisasi dan perilaku manajerial yang 

berasal dari kultur tersebut akan memberikan pengaruh yang besar terhadap 

hasil pencapaian yang terbaik. Karena itu, kultur ini harus ditegakan, dari 

upaya yang terus menerus mulai dari puncak, sangat diperlukan agar kultur 

tersebut dapat diterima dan dipatuhi. 

Sedangkan menurut Wahyudi (2002:5) menyatakan bahwa pada dasarnya 

manusia cenderung mendefinisikan “sumber daya” dengan substansi tertentu, 

benda yang nyata dapat dilihat dan diraba. Sumber daya pernah didefinisikan 

sebagai alat untuk mencapai tujuan atau kemampuan memperoleh  keuntungan 

dan kesempatan-kesempatan tertentu.  Dengan kata lain “sumber daya” 

merupakan suatu  abstraksi yang mencerminkan kegiatan  manusia yang 

berhubungan dengan suatu fungsi. 

Secara singkat “sumber daya manusia” mengandung prestasi yang 

berkaitan dengan kondisi manusia pada umumnya, baik yang berasal dari dalam 

organisasi maupun yang berasal dari  luar organisasi. Namun dalam pembahasan 
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ini kita memfokuskan kepada sumber daya manusia dalam pengertian sempit 

yaitu manusia di dalam organisasi. 

Menurut Nawawi (2002:40), mengetengahkan tiga pengertian tentang 

sumber daya manusia, yaitu: 

1. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah manusia yang bekerja di lingkungan 

suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja dan karyawan). 

2. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah potensi manusia sebagai penggerak 

organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. 

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah potensi yang merupakan asset dan 

berfungsi sebagai model (non material/ non financial) di dalam organisasi bisnis, 

yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata (real) secara fisik dan non-fisik 

dalam mewujudkan eksistensi organisasi. 

2.1.2 Kepemimpinan 

Masalah kepemimpinan dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi pokok 

pembicaraan dalam kajian masalah-masalah manajemen. Perhatian terhadap aspek 

kepemimpinan ini terutama berkembang setelah kenyataan empiris menunjukkan 

perubahan-perubahan yang signifikan. Memasuki era globalisasi, yang diawali 

sejak akhir 1980-an, teori-teori kepemimpinan mendapat tantangan baru agar 

sanggup mengisi kekosongan-kekosongan teoritis karena perubahan-perubahan 

yang cepat. 

Oleh karena itu, sebagai suatu organisasi terutama bagi organisasi yang 

berskala besar, dimana kepemimpinan dibutuhkan sebagai faktor penting yang 

menentukan arah organisasi tersebut, maka fungsi sentral kepemimpinan terletak 
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pada kemampuan pemimpin dalam merespon perubahan-perubahan lingkungan 

eksternal yang berpengaruh terhadap organisasinya. 

 
2.1.2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Kepemimpinan. 

Untuk memberikan defisini kepemimpinan sebagai awal di dalam 

kerangka mempelajari, memahami, menganalisa serta menarik kesimpulan 

terhadap kepemimpinan maka terlebih dahulu akan disebutkan beberapa 

pengertian kepemimpinan yang telah diberikan oleh para ahli berdasarkan sudut 

pandangan atau paradigmanya masing-masing diantaranya: 

a. Kepemimpinan didefinisikan secara lugs sebagai proses mempengaruhi 

interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa bagi pengikut, pilihan sasaran-

sasaran bagi kelompok atau organisasi, pengorganisasian dari asktivitas-

aktivitas kerja untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, motivasi dari para 

pengikut untuk mencapai sasaran, pemeliharaan hubungan kerja sama dari 

orang-orang yang berada di luar kelompok atau organisasi. Istilah pemimpin 

atau manajer digunakan untuk menunjuk orang-orang yang menduduki posisi-

posisi yang posisi ini mereka diharapkan akan menjalankan kepemimpinan 

namun tanpa asumsi apapun bahwa proses tersebut memang sebetulnya terjadi 

(Yuki,2004:4). 

b. Pemimpin adalah yang memiliki kecakapan khusus, dengan atau tanpa 

pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya, untuk 

melakukan usaha mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran tertentu. 

c. Kepemimpinan didefinisikan sebagai kemampuan seseorang mempengaruhi 

perilaku orang lain untuk berfikir dan berperilaku dalam rangka perumusan 
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dan pencapaian tujuan organisasi di dalam rangka situasi tertentu 

(Wahjosumidjo, 2004:26). 

d. Kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan dan keterampilan seseorang 

yang menduduki jabatan sebagai pimpinan satuan kerja untuk mempengaruhi 

perilaku orang lain terutama bawahannya, untuk berfikir ia memberikan 

sumbangsih nyata dalam pencapaian tujuan organisasi (Siagian, 2005:24). 

e. Kepemimpinan didefinisikan sebagai seperangkat proses yang terutama 

ditujukkan untuk menciptakan organisasi atau menyesuaikannya terhadap 

keadaan-keadaan yang jauh berubah (Kotter, 2006:25). 

f. Kepemimpinan adalah suatu proses untuk mempengaruhi para pegawai untuk 

bekerja kearah pencapaian sasaran (Lussier, 2006:208). 

Dari beberapa definisi kepemimpinan tersebut di atas nampak adanya 

keanekaragaman dan ruang lingkup bahasan kepemimpinan. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Edgar H. Schein dalam Hesselbein (2006:60) yang 

mengemukakan sebagai berikut: One reason so many different theories of 

leadership exist is that different researchers focus on different elements 

Salah satu alasan mengapa ada begitu banyak teori yang berbeda-beda 

tentang kepemimpinan adalah karena periset yang berbeda punya fokus dan unsur, 

yang berbeda pula. Keanekaragaman dalam memberikan pengertian tersebut 

seolah-olah timbul pertentangan disatu sisi, namun terdapat persamaan disisi lain. 

Hal ini menunjukan adanya keseragaman interpretasi terhadap kepemimpinan. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Edgar H. Schein dalam Hesselbein (2006; 60); At 

one level all these theories are correct, because they all identify central 



 16 

component of the complex human situation that is leadership, analyze that 

component in the detail, and ignore others. 

Pada satu sisi, semua teori ini benar adanya karena mereka 

mengidentifikasi satu komponen sentral dari situasi manusia yang kompleks yaitu 

kepemimpinan, menganalisa komponen rinci, dan kemudian mengabaikan yang 

lainnya. 

Dengan demikian, kepemimpinan dilihat dari sudut pendekatan apapun 

mempunyai sifat universalitas dan merupakan suatu gejala sosial, karena 

kepemimpinan terjadi dalam situasi dan kondisi serta lingkup tertentu seseorang 

mempengaruhi orang lain, baik secara perorangan maupun kelompok, dengan cara 

tertentu sehingga mau mengikuti keinginannya untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. 

Namun demikian dalam kepemimpinan dewasa ini, telah terjadi pergeseran 

dari kepemimpinan organisasi (organizational leadership) ke kepemimpinan 

publik (public leadership), yaitu; 

a) Dari hierarkis menjadi non hierarkis dan interorganisasi; 

b) Dari kepengikutan menjadi kerjasama; 

c) Dari memberi kuasa menjadi memperlengkapi kebutuhan katalisator atau 

tindakan memperindah; 

d) Dari memberikan tanggung jawab untuk menggerakan bawahan dalam 

pengaruh tedentu menfadi memberikan Canggung jawab untuk menggerakan 

kepemilikan dan fasilitas untuk kesepakatan aktivitas bersama. 

e) Dari heroies memberi jawaban yang benar menjadi fasilitatif, menjawab 
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pertanyaan yang benar; 

f) Dari menetapkan penyelesaian yang umum atau strategis menjadi menetapkan 

keputusan untuk disetujui outcomenya, tetapi meningkatkan cara yang tidak 

kaku untuk pengendalian mereka Luke (2008; 24). 

Terjadinya perubahan pengertian dan ruang lingkup kepemimpinan dewasa 

ini menunjukan bahwa dalam kegiatan public leader adalah sebagai katalis dalam 

usaha bersama untuk mencapai hasil yang diinginkan atau outcome. 

Pola tindakan pemimpin secara keseluruhan, seperti yang dipersepsikan 

oleh para pegawai diacu sebagai gaya kepemimpinan (leadership style) (Thomas 

S. Krause, 2007:67). 

Dengan memperhatikan terjadinya keanekaragaman pengertian dan 

kepemimpinan publik, penulis akan mencoba merumuskan pengertian 

kepemimpinan dalam organisasi pemerintah, yaitu sebagai suatu proses untuk 

mempengaruhi orang lain secara struktural dalam suatu organisasi dengan 

menggunakan kemampuan dan keahliannya agar pikiran dan kegiatan mereka 

sesuai dengan arah dan tugas yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. 

Dari definisi tersebut, nampak adanya peranan sentral kepemimpinan 

dalam organisasi untuk mencapai sasaran yang diinginkan, dengan mempengaruhi 

orang lain. Keberhasilan seorang pimpinan untuk mempengaruhi orang lain secara 

struktural tersebut dapat ditinjau dari segi sifat, perilaku, situasi dan kewibawaan 

pemimpin. 

Menurut Robbins dan Judge (2008: 49) " kepemimpinan adalah 

kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok guna mencapai sebuah visi 



 18 

atau serangkaian tujuan yang ditetapkan". 

Menurut Schermerhorm (2002: 336) "Leadership is the process of 

inspiring others to work hard to accomplish important task".Yang artinya, 

kepemimpinan adalah proses menginspirasi orang lain untuk bekerja keras guna 

menyelesaikan tugas-tugas yang penting. 

Menurut Gary Yukl (2005: 8) " 

"Kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi orang lain untuk 
memahami dan setuju dengan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana 
tugas itu dilakukan secara efektif, serta proses untuk memfasilitasi upaya 
individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama". 
 
Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan 

adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan menginspirasi orang lain 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 

2.1.2.2 Gaya Kepemimpinan 

Kepemimpinan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi kelompok 

menuju pencapaian sasaran (Robbin, 2003:432) 

1)  Teori-Teori Pelaku 

Robbin (2003:435) mengemukakan empat teori perilaku 

kepemimpinan. Teori pertama adalah berdasarkan dari penelitian Universitas 

Negeri Ohio yang berdasarkan pada dua dimensi, yaitu dimensi struktur 

prakarsa dan dimensi pertimbangan. Dimensi struktur prakarsa merujuk 

sejauhmana pemimpin berkemungkinan menetapkan dan menyusun perannya 

dan peran bawahannya dalammengupayakan pencapaian sasaran. Struktur ini 

mencakup perilaku yang berupaya mengorganisasi kerja, hubungan kerja dan 
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sasaran. Pemimpin yang bercirikan tinggi dalam struktur prakarsa dapat 

digambarkan sebagai seseorang yang menugasi anggota-anggota kelompok 

dengan tugas-tugas tertentu, mengharapakan para bawahan mempertahankan 

standar kinerja yang pasti, dan menekankan dipenuhi tenggat waktu yang 

disepakati. Sementara dimensi pertimbangan digambarkan sejauhmana 

seseorang berkemungkinan memiliki hubungan pekerja yang dicirikan dengan 

rasa saling percaya, menghargai gagasan bawahan, dan memperhatikan 

perasaan mereka. Pemimpin yang digambarkan tinggi dalam dimensi ini 

adalah pemimpin yang membantu bawahan dalam menyelesaikan masalah 

pribadi, ramah dan dapat didekati dan memperlakukan semua bawahan dengan 

adil. 

Teori perilaku yang kedua adalah yang dihasilkan Universitas 

Michigan (Robbin, 2003:436). Penelitian ini menghasilkan dua dimensi, yaitu 

berorientasi karyawan dan berorientasi produk. Pemimpin yang digambarkan 

pada berorientasi karyawan adalah menekankan hubungan antarpribadi, secara 

pribadi mereka berminat pada kebutuhan bawahan mereka dan menerima 

perbedaan pendapat individual di antara angota-anggotanya. Sementara 

pemimpin yang berorientasi produksi cenderung menekankan pada asperk 

teknis atau tugas atas pekerjaan tertentu, perhatian utamanya adalah pada 

penyelesaian tugas kelompok mereka, dan anggota-anggota kelompok 

merupakan alat untuk mencapai hasil akhir. 

Teori ketiga dikemukakan oleh Blake dan Mountuon (Robbin, 

2003:437). Mereka mengemukakan kisi-kisi manajerial berdasarkan pada 
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dimensi kepedulian akan orang dan dimensi kepedulian akan produksi. Kisi-

kisi ini mampu menawarkan kerangka kerja untuk mengkonsep gaya 

kepemimpinan daripada untuk menyajikan informasi Baru yang nyata, yang 

akan mengurangi keruwetan masalah kepemimpinan, karena tidak banyak 

bukti substansif yang dapat digunakan untuk mendukung kesimpulan terhadap 

hasil yang merupakan gaya yang paling efektif dalam semua situasi. 

Mori keempat merupakan hasil dan penelitian di Skandinavia (Robbin, 

2003:438), ditemukan dimensi berorientasi pengembangan. Pemimpin yang 

digambarkan dalam hal ini adalah pemimpin yang mengjhargai eksperimentasi 

mencari gagasan barn serta mengimplementasikan perubahan 

 
2) Teori Kontingensi 

Teori ini dikembangkan oleh Fred Fiedler. Model ini menyatakan 

bahwa gaya kepemimpinan yang paling sesuai bergantung pada situasi di 

mana pemimpin bekerja (Davis dan Newstroom, 20055: 66) Fiedler meyakini 

bahwa faktor kunci bagi keberhasilan kepemimpinan adalah gaya 

kepemimpinan dasar jndividu. 

Fiedler menyatakan bahwa efektivitas pemimpin ditentukan oleh tiga 

dimensi, yaitu hubungan pemimpin- anggota, struktur tugas dan kekuasaan 

jabatan. Hubungan pemimpin dan anggota menunjukan tingkat pemroseduran 

penugasan pekerjaan atau mencerminkan diperlukannya spesifikasi untuk 

melaksanakan pekerjaan. Kekuasaan jabatan merupakan tingkat kekuasaan 

seperti mempekerjakan, memecat, mendisiplinkan, mempromosikan dan 

menaikan gaji. 
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3) Teori Situasional 

Teori ini dikembangkan oleh Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard. 

Teori ini merupakan pengembangan dari teori kontingensi yang memusatkan 

perhatian pengikutnya. Kepemimpinan yang berhasil dicapai dengan memilih 

gaya kepemimpinan yang tepat bergantung pada kesiapan atau kedewasaan 

para stafnya (Robbin, 2003:445). Kesiapan ini merujuk pada sejauh mana 

karyawan mempunyai kemampuan dan kesediaan untuk menyelesaikan tugas 

tertentu. 

Hakikat dari teori ini memandang hubungan atasan dengan bawahan 

adalah bentuk dari analogi hubungan orang tua dan anak. Teori ini 

mengatakan jika bawahan tidak mampu dan tidak ingin melaksanakan 

tugasnya maka pemimpin perlu memberikan arahan yang jelas. Sementara jika 

bawahan merasa tidak mampu dan ingin melaksanakan tugas tersebut, maka 

pemimpin memaparkan orientasi tugas sehingga staf mampu menyesuaikan 

diri dengan keinginan pemimpinnya. Sementara jika staf merasa mampu dan 

tidak ingin mengerjakan tugasnya, maka pemimpin perlu menggunakan gaya 

yang mendukung dan partisipatif. 

 

2.1.2.3 Pendekatan Gaya Kepemimpinan 

Pola tindakan pemimpin secara keseluruhan, seperti yang dipersepsikan 

oleh para pegawai diacu sebagai gaya kepemimpinan (leadership style). Gaya 

kepemimpinan mewakili filsafat, keterampilan dan sikap pemimpin. Gaya ini 

berbeda-beda atas dasar motivasi, kekuasaan atau orientasi terhadap tugas dan 
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orang (Davis dan Newstorm, 2005:1962) 

Ada perbedaan pendekatan di kalangan pemimpin dalam rangka 

memotivasi para pegawainya. Apabila pendekatan yang digunakan adlaah 

pendekatan dengan menekankan pada imbalan, pemimpin menggunakan 

kepemimpinan positif (positive leadership). Pada pendekatan ini pendidikan 

pegawai lebih tinggi, tuntutkan kemandirian pada din pegawai yang besar telah 

membuat motivasi pegawai yang memuaskan bergantung pada kepemimpinan 

yang positif. 

Sementara jika pendekatan yang digunakan adalah dengan penekanan 

pada hukuman, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang 

negative (negative leadership). Pendekatan ini memungkinkan untuk 

menghasilkan prestasi yang baik, akan tetapi menimbulkan kerugian yaitu rasa 

kemanusiawian. Pada pendekatan ini pemimpin cenderung mendominasi 

kekuasaan dan merasa lebih unggul dibanding yang dipimpinnya. Tampilan yang 

terlihat adalah kecenderungan merasa menjadi bos dan bukan seorang pemimpin. 

Menurut Davis dan Newstrom (2005:164), pada prakteknya gaya 

kepemimpinan dari pemimpin yang sangat positif sampai pemimpin yang sangat 

negative. Gaya ini cenderung menentukan suasana dalam kelompok. 

Kepemimpinan yang positif umumnya menghasilkan kepuasan kerja dan prestasi 

yang lebih baik. 

Gaya kepemimpinan dibagi menjadi enam (Wursanto, 2005:201) yaitu : 

(1) autokrasi, (2) laisser fairer, (3) paternalistic, (4) militeristik, (5) demokratis 

dan (6) open leadership. 
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1)  Autokrasi 

Autokrasi berasal dari autos (sendiri) dan kratos (kekuatan atau 

kekuasaan). para pemimpin autokrasi memusatkan kuasa dan pengambilan 

kepuasan pada dirinya sendiri atau dengan kata lain adalah kepemimpinan 

yang dilakukannya adalah berdasarkan kekuasaan, kekuatan yang melekat 

pada dirinya. Kepemimpinan model ini umumnya negative, yang berdasarkan 

ancaman atau hukuman 

Ciri dari model atau gaya kepemimpinan ini adalah (Wursanto, 2005:201). 

 Keputusan diambil secara sepihak dan tanpa kompromi 

 Lebih menyukai bawahan yang yes man 

 Perintah-perintah diberikan secara paksa 

 Pengawasan dilakukan secara ketat agar perintah benar-benar 

dilaksanakan 

2) Laisser Faire 

Pemimpin yang tidak menguasai bidang tugas yang menjadi 

wewenangnya akan menyerahkan segala sesuatu kepada para bawahan 

sehingga gaya kepemimpinannya disebut dengan laisser faire. 

Ciri dari model atau gaya kepemimpinan ini adalan (Wursanto, 

2005:202) 

 Kebebasan diberikan kepada bawahan untuk melakukan tindakan yang 

dianggap perlu dan sesuai dengan tugasnya 

 Tidak berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelompok 

 Tidak mampu melakukan koordinasi dan pengawasan dengan baik 
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 Tidak memiliki wibawa sehingga tidak disegani oleh bawahannya  

 Bersifat simbolik, karena tidak menjalankan tugas kepemimpinannya 

dengan baik 

 
3)  Paternalistik 

Gaya kepemimpinan ini memiliki sifat kebapakan. Pemimpin bertindak 

sebagai bapak yang melindungi dalam batas-batas kewajaran kepada 

bawahannya Ciri dari model atau gaya kepemimpinan ini adalah (Wursanto, 

2005:202) 

 Perlindungan kepada bawahan, bahkan kadang-kadang berlebihan 

 Keputusan di tangan pemimpin, akan tetapi bukan autokrasi melainkan 

sifat kebapakan yang muncul sebagai pelindung 

 Memperlakukan bawahan sebagai orang yang belum bisa dimintai 

pertanggungj awaban 

 
4)  Militeristik 

Ciri dari model atau gaya kepemimpinan ini adalah (Wursanto, 2005:203) 

 Saluran komunikasi yang dilakukan secara formal 

 Sistem perintah/komando digunakan untuk menggerakan bawahan 

 Disiplin yang tinggi, bahkan seringkali terlihat kaku 

 Komunikasi berlangsung satu arah 

 Tuntutan akan kepatuhan yang tinggi terhadap atasan 

5) Demokratis 

Gaya kepemimpinan ini menempatkan seorang pemimpin di tengah-
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tengah para bawahan sehingga terlibat dan berpartisipasi secara aktif dalam 

kegiatan organisasi. Ciri dari model atau gaya kepemimpinan ini adalah 

(Wursanto, 2005:203) : 

 Bawahan diberi kesempatan untuk mengajukan ide-ide ataupun saran 

 Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat  

Menghargai potensi setiap individu 

 Berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi 

6)  Open leadership 

Tipikal ini hampir sama dengan tipikal pemimpin demokrasi, hanya 

perbedaannya terletak dalam pengambilan keputusan. Pada tipikal ini memang 

pemimpin memberikan kesempatan kepada bawahan untuk memberikan saran, 

tetapi keputusan tetap berada pada tangan pemimpin (Wursanto,2005:204) 

Sementara itu pendekatan gaya kepemimpinan dapat juga dilihat dari sisi 

teori path goal. Teori ini dikemukakan oleh Martin Evans dan Robert House. 

Teori ini mengemukakan tentang dampak dari perilaku kepemimpinan pada 

motivasi bawahan, kepuasan dan kinerjanya (Fred Luthans, 2005:649). Robert 

House mengemukakan empat tipe atau gaya kepemimpinan yaitu : 

1) Kepemimpinan Directive 

Tipikal ini serupa dengan gaya kepemimpinan otoriter. Bawahan mengetahui 

dengan pasti apa yang diinginkan oleh pemimpin dan pemimpin juga 

memberikan arahan yang spesifik, Tidak ada partisipasi dari bawahan (Fred 

Luthans, 2005:649) 

2) Kepemimpinan Supportive 
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Tipikal ini menggambarkan bahwa pemimpin memiliki sikap ramah, mudah 

didekati dan menunjukan perhatian yang tulus terhadap bawahan (Fred 

Luthan, 2005:649). 

3) Kepemimpinan Partisipative . 

Tipikal ini menggambarkan bahwa pemimpin meminta saran dari bawahan 

tetapi masih membuat keputusan (Luthans, 2005:649) 

4) Kepemimpinan berorientasi pada prestasi 

Tipikal ini menggambarkan bahwa pemimpin mengatur tujuan yang 

menantang bawahan untuk menunjukan kepercayaan diri mereka bahwa 

mereka akan mencapai tujuan dan memiliki kinerja yang lebih baik (Fred 

Luthans, 2005:649). 

 
 
2.1.3 Iklim Organisasi 

Dalam suatu organisasi untuk mencapai kinerja (performance) yang baik, 

selain ditentukan oleh faktor kemampuan (ability) dan motivasi (motivation) 

sumber daya manusia, juga  faktor lingkungan organisasi (the organization 

environment) dimana tempat mereka bekerja. Hasil-hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kinerja suatu organisasi ditentukan oleh suasana lingkungan kerja di dalam 

organisasi itu sendiri.  Banyak studi yang menunjukan bahwa Iklim organisasi 

berkorelasi positif dengan prestasi kerja.   

Organisasi yang terlalu formal dan bersifat birokratis sering kali 

menimbulkan suasana yang tidak nyaman dalam bekerja, segala keputusan 

biasanya berpusat pada unsur pimpinan, dan prilaku kerja harus sesuai dengan 
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aturan yang baku. Selain itu ada juga organisasi yang lebih menekankan kerja 

sama dan hubungan yang saling menghargai antara berbagai pihak dalam institusi 

tersebut. Unsur-unsur diatas merupakan komponen penting yang dapat 

membentuk Iklim organisasi. Dalam hal ini seyogyanya manajemen khususnya 

pimpinan bertanggung jawab untuk menciptakan Iklim organisasi yang kondusif, 

lebih jauh pimpinan harus memperhatikan kebutuhan, keinginan dan 

kesejahteraan pegawainya. 

Iklim organisasi merupakan suasana dalam suatu organisasi yang 

diciptakan oleh pola hubungan antar pribadi (interpersonal relationship) yang 

berlaku. Pola hubungan ini bersumber dari hubungan antar pegawai dengan 

pegawai lainnya atau mungkin hubungan antara pegawai dengan pimpinan atau 

sebaliknya.  Pola hubungan antara pegawai dengan pemimpin membentuk suatu 

jenis kepemimpinan (ladership style) yang diterapkan oleh pimpinan dalam 

melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinannya.   Iklim organisasi yang kondusif 

sangat dibutuhkan bagi pegawai untuk menumbuhkan dorongan dalam diri 

pegawai tersebut untuk bekerja lebih bersemangat.  Hal ini berarti bahwa Iklim 

organisasi berpengaruh terhadap tinggi rendahnya motivasi para pegawai.  

 

2.1.3.1  Pengertian Iklim organisasi 

Iklim organisasi adalah segala sesuatu yang terdapat dalam lingkungan 

kerja yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh orang-orang 

yang berada dalam lingkungan tersebut.  Iklim organisasi merupakan 

karakteristik-karakteristik dan segala sesuatu yang dipersepsi dari lingkungan 
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organisasi yang dihasilkan oleh tindakan-tindakan organisasi.  Iklim organisasi 

adalah suatu kondisi abstrak tetapi dapat dirasakan dalam bekerja. Iklim 

organisasi berkaitan dengan adanya rasa aman, nyaman dan terlindungi, yang 

membuat pegawai merasa puas dan terdorong untuk bekerja secara optimal 

sehingga prestasi kerja dapat tercapai.   

Sumantri (2001:134) menjelaskan tentang konsep Iklim organisasi istilah 

iklim atau climate, berasal dari bahasa Yunani yaitu incline.  Kata ini tidak hanya 

memberikan arti yang terbatas pada hal fisik saja, seperti temperatur atau tekanan, 

tetapi juga memiliki arti psikologis bahwa orang yang berada dalam suatu 

organisasi menggambarkan lingkungan internal organisasi tersebut.  Menurut 

Gilmer (1971) di dalam Sumantri (2001 :134) Iklim organisasi digambarkan 

sebagai organization culture, Psichological climate dan company personality.  

Iklim organisasi merupakan karakteristik-karakteristik tertentu yang membedakan 

suatu organisasi dengan organisasi lainnya dan mempengaruhi perilaku orang 

dalam organisasi tersebut.  Iklim organisasi tidak hanya mempengaruhi perilaku 

individu-individu di dalam organisasi, tetapi juga bagaimana organisasi itu 

berinteraksi dengan yang lain.   

Menurut Davis (2002: 215) bahwa Iklim organisasi yang diartikan sebagai 

lingkungan manusia yang didalamnya para pekerja suatu organisasi melakukan 

pekerjaan.  Selanjutnya Davis juga mengemukakan bahwa iklim organisasi 

merupakan hal yang tidak dapat dilihat atau disentuh, tetapi ada.  Menurut 

Gannon (1979) dalam Sumantri (2001 :136) mengemukakan bahwa iklim 
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organisasi merupakan lingkungan-lingkungan internal atau budaya dari suatu 

organisasi seperti yang dirasakan anggota-anggotanya. 

Menurut Dessler (2000: 655) “Job climate is a perception’s individual 

about an organization where he work and being felt”.  Iklim organisasi sebagai 

persepsi yang dimiliki individu tentang suatu organisasi tempat ia bekerja dan apa 

yang dirasakannya terhadap organisasi tersebut. 

Steer dan Porter (1979), dalam Sumantri (2001: 134)  Iklim organisasi 

adalah sifat atau karakteristik-karakteristik, dari suatu lingkungan kerja, yang 

dirasakan oleh para anggotanya, yang sebagian besar merupakan hasil dari 

tindakan-tindakan yang diambil secara sadar maupun tidak oleh suatu organisasi 

dan mempunyai pengaruh terhadap perilaku berikutnya. 

Dengan perkataan lain iklim nampaknya dapat dianggap sebagai 

kepribadiaan suatu organisasi sebagaimana kemudian anggota organisasi tersebut 

akan merasakannya, sehingga mempengaruhi tindakan atau perilaku dari anggota 

organisasi tersebut. 

Dari beberapa definsi tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Iklim organisasi merupakan sesuatu yang dipersepsi dan dirasakan oleh 

pegawai, yang dipengaruhi oleh karakteristi-karakteristik pribadi, seperti : 

kebutuhan, nilai, sejarah perkembangan yang unik dan sikap-sikap terhadap 

organisasi. 

2. Iklim organisasi merupakan kenyataan perseptif, bukan yang sesungguhnya, 

sehingga penekanannya lebih kepada bagaimana pandangan dan persepsi 

pegawai bukan realita yang ada. 
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3. Iklim organisasi merupakan persepsi terhadap atribut-atribut yang ada di 

lingkungan kerja dan dapat membedakan antara suatu organisasi yang satu 

dengan organisasi lainnya, dan berpengaruh terhadap perilaku individu-

individu dalam organisasi 

4. Faktor-faktor fisik, sistem organisasi formal dan perilaku manajemen secara 

bersama-sama memberikan kontribusi pada terbentuknya suatu iklim 

organisasi tertentu. 

Dari definisi tersebut di atas dapat dikatan bahwa Iklim organisasi adalah 

sejumlah persepsi orang-orang terhadap lingkungan di mana ia bekerja.  Lebih 

jauh persepsi tersebut mempengaruhi perilaku mereka dalam bekerja.  Iklim 

organisasi merupakan lingkungan internal suatu organisasi yang dipersepsi dan 

dirasakan oleh para anggota atau pekerjanya, yang merupakan karakteristik 

tertentu yang membedakannya dengan organisasi lain 

2.1.3.2  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Iklim organisasi 

Menurut Litwin dan Stringer (1968) dalam Sumantri (2001: 138) iklim 

organisasi dipengaruhi oleh beberapa kekuatan yaitu : 

1. Pengalaman masa lalu (termasuk iklim sebelumnya) 

2. Pangaruh dari tekanan-tekanan sistem organisasi formal dan oleh 

karakteristik tugas yang dibebankan kepada karyawan. 

3. Kebutuhan-kebutuhan, harapan-harapan, dan nilai-nilai dari anggota 

organisasi merepresentasikan masukan yang signifikan terhadap penentu 

iklim organisasi. 
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Selanjutnya Litwin dan Stringer mengemukakan bahwa gaya 

kepemimpinan manajemen merupakan determinan yang paling penting dalam 

pembentukan iklim.  Perhatian pemimpin terhadap ketaatan peraturan, jenis tujuan 

dan standar yang disusun, dan juga sifat atau cara hubungan dan komunikasi 

informasi dengan orang lain mempunyai pengaruh yang besar terhadap iklim 

organisasi. 

Sedangkan menurut Steers dan Porter (1980) yang dikutip oleh Sumantri 

(2001:140), ada empar faktor yang mempengaruhi Iklim organisasi, yaitu : 

1. Struktur Organisasi 

Organisasi yang lebih terstruktur yaitu semakin tinggi derajat 

tersentralisasi, orientasi terhadap peraturan dan sebagainya, maka 

lingkungan dirasakan lebih kaku, tertutup dan mengancam (Marrow, 

Bowers dan Seashore, 1967; Payne dan Pheysey, 1971).  Semakin banyak 

kebebasan dan keleluasaan individual yang diperoleh serta lebih banyak 

perhatian ditunjukkan manajemen kepada para pekerjanya, maka Iklim 

organisasi akan lebih menyenangkan yaitu adanya keterbukaan, saling 

percaya dan tanggung jawab. 

2. Teknologi 

Penelitian Burns dan Stalker (1961),menemukan teknologi yang bersifat 

rutin, misalnya memasang bagian-bagian mesin, cenderung menciptakan 

iklim yang kaku, berorientasi pada peraturan di mana kepercayaan dan 

kreativitas menjadi rendah. Sedangkan teknologi-teknologi yang dinamis 

dan penuh perubahan, seperti rekayasa, angkasa luar, mengarah pada 
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komunikasi yang terbuka. Kreativitas dan penerimaan tanggung jawab 

personal terhadap penyelesaian tugas. 

3. Lingkungan Eksternal 

Kejadian-kejadian atau faktor-faktor eksternal yang memiliki hubungan 

tertentu dengan pekerja, sedikit banyak dapat pula mempengaruhi iklim. 

Ketidaktentuan ekonomi dan pasar mempunyai pengaruh yang 

mengganggu terhadap keterbukaan dan iklim yang dirasakan.  Sebagai 

contoh krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan banyak 

perusahan yang tidak mampu lagi untuk membiayai ongkos produksi, 

sehingga melakukan rasionalisasi karyawan dengan pemutusan hubungan 

kerja.  Bagi karyawan yang masih bekerja situasi lingkungan kerja akan 

tidak nyaman dan perasaan akan menghantui dirinya, jangan-jangan 

mereka juga terancam  untuk diberhentikan. 

4. Kebijakan dan Tindakan Manajemen 

Berhubungan dengan gaya kepemimpinan dalam menerapkan kebijakan-

kebijakan. Sebagai contoh manajer yang memberikan umpan balik 

kebebasan dan kejelasan tugas-tugas kepada bawahannya akan 

menciptakan iklim yang berorientasi pada prestasi, yang mana para 

anggotanya merasa bertanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi 

dan kelompok (Lawler, 1974, Litwin dan Stringer, 1968, Marow, 1976, 

Schenerder dan Bartlet, 1968).   
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2.1.3.3 Pengukuran dan Dimensi Iklim organisasi 

Menurut Gilmer (1971) , pengukuran iklim kerja pada organisasi, dalam 

beberapa hal sama dengan pengukuran kepribadian individu. Informasi tingkat 

pertama dapat diperoleh melalui suatu gambaran informal (informal description). 

Hal ini mencakup catatan seseorang (suatu ketika mungkin saja berprasangka) 

mengenai aktivitas organisasi yang dilakukan dengan observasi terhadap rapat, 

dokumen-dokumen, surat-menyurat, nota peringatan dan bahkan interpretasi yang 

didasarkan pada segala sesuatu yang ada seperti kotak telepon kantor yang selalu 

terkunci. Deskripsi ini kadang-kadang diakhiri dengan kata-kata penutup seperti 

‘demokratis’, ‘otoriter’, ‘konservatif’ atau ‘tidak komunikatif’. 

Pengukuran Iklim organisasi dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan 

persepsi dan respon para pegawai terhadap lingkungan kerja melalui dimensi-

dimensi Iklim organisasi.  Banyak dimensi Iklim organisasi seperti yang 

dikemukakan oleh Halpin and Croff (Hoy and Miskel; 2001: 190-198), yaitu : 

supportive, directive, resticrive, collegal, intimate, dan disengaged.  Dimensi-

dimensi tersebut membentuk tipe-tipe Iklim organisasi yaitu : open, engaged, 

disengaged end closed.   Adapun tipe-tipe Iklim organisasi tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1.  Iklim Terbuka (Open Climate) 

Iklim terbuka ditandai dengan adanya kerja sama dan respek di antara 

pegawai dan pimpinan.  Kerja sama tersebut menciptakan iklim di mana 

pimpinan mendengarkan dan terbuka terhadap pegawai.  Pimpinan 

memberikan hadiah yang benar-benar ikhlas, terus menerus dan respek 
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terhadap kemampuan profesionalisme dari pegawai (dukungan yang 

tinggi) serta memberikan kebebasan kepada pegawai untuk berbuat.  

Perilaku pegawai mendukung, terbuka dan hubungan dengan teman 

sejawat tinggi.  Pegawai menunjukkan pertemanan yang terbuka (intimasi 

tinggi), dan komit terhadap pekerjaan.  Singkatnya antara pimpinan dan 

pegawai terbuka. 

2.   Iklim terkendali (Engaged Climate) 

 Iklim terkendali ditandai dengan usaha yang tidak efektif oleh pimpinan 

untuk mengontrol dan adanya kinerja profesional dari para pegawai.  Pimpinan 

keras dan autokratik, dengan memberikan petunjuk, intruksi, perintah yang tinggi 

dan tidak respek pada kemampuan profesional serta kebutuhan para pegawai.  

Selain itu pimpinan menghalangi para pegawai dengan aktivitas yang berat.  Para 

pegawai tidak mempedulikan prilaku pimpinan dan memperlakukan mereka 

sendiri seperti para profesional.  Mereka bangga akan rekan kerja mereka dan 

menikmati pekerjaan, mereka benar-benar berteman. 

 Selain itu pegawai tidak hanya respek atas kemampuan mereka masing-

masing, tetapi mereka juga menyukai satu sama lain (benar-benar intim).  

Pegawai-pegawainya profesional dan produkstif walaupum memiliki pimpinan 

yang lemah, para pegawai bersatu, komitmen, mendukung dan terbuka. 

3.   Iklim Lepas (Disengaged Climate) 

 Iklim ini ditandai dengan adanya perilaku pimpinan bersifat terbuka, 

peduli dan mendukung.  Pimpinan mendengarkan dan terbuka terhadap pegawai 

(sangat mendukung). Memberlakukan kebebasan terhadap pegawai untuk berbuat 
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sesuai dengan pengetahuan profesional mereka.  Namun pegawai tidak mau 

menerima pimpinan, pegawai secara aktif bekerja untuk melakukan sabotase 

terhadap pimpinan, pegawai tidak mempedulikan pimpinan.  Pegawai tidak hanya 

tidak menyukai pimpinan, tetapi mereka tidak respek dan tidak menyukai satu 

sama lain (hubungan kolega rendah).  Pegawai benar-benar terlepas dari tugas-

tugas. 

4.  Iklim Tertutup (Closed Climate) 

 Pada iklim tertutup, pimpinan dan bawahan benar-benar terlihat 

melakukan usaha, pimpinan menekankan pekerjaan yang kurang penting dan 

pekerjaannya sendiri, sedangkan pegawai merespon secara minimal dan 

menunjukkan komitmen yang rendah.  Kepemimpinan atasan terlihat sebagai 

pengawasan, kaku, tidak peduli, tidak simpatik dan memberikan dukungan yang 

rendah.  Bahkan pimpinan menunjukkan kecurigaan, kurangnya perhatian 

terhadap pegawai, tertutup, kurang fleksibel, apatis dan tidak komitmen. 

Litwin dan Stringer (1968) yang diadaptasi dari Hay Mcber, 1995 oleh 

Kelner (2002:6),  mengemukakan ada enam dimensi Iklim organisasi  

yaitu  :  

1. Struktur. 

Struktur (structure) organisasi merefleksikan perasaan organisasi secara 

baik dan mempunyai peran dan tanggung jawab yang jelas dalam lingkungan 

organisasi. Struktur tinggi jika anggota organisasi merasa pekerjaan mereka 

didefinisikan secara baik.Struktur rendah jika mereka merasa tidak ada kejelasan 
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mengenai siapa yang melakukan tugas dan mempunyai kewenangan mengambil 

keputusan. 

2. Standar-standar. 

Standar-standar (standards) dalam suatu organisasi mengukur perasaan 

tekanan untuk meningkatkan kinerja dan derajat kebanggaan yang dimiliki oleh 

anggota organisasi dalam melakukan pekerjaan dengan baik.Standar-standar 

tinggi artinya anggota organisasi selalu berupaya mencari jalan untuk 

meningkatkan kinerja. Standar-standar rendah merefleksikan harapan yang lebih 

rendah untuk kinerja. 

3. Tanggungjawab. 

Tanggungjawab (resposibility) merefleksikan perasaan karyawan bahwa 

mereka menjadi ”bos diri sendiri” dan tidak memerlukan keputusannya 

dilegitimasi oleh anggota organisasi lainnya. Persepsi tanggung jawab tinggi 

menunjukkan bahwa anggota organisasi merasa didorong untuk memecahkan 

problemnya sendiri. Tanggung jawab rendah menunjukkan bahwa pengambilan 

risiko dan percobaan terhadap pendekatan baru tidak diharapkan. 

4. Penghargaan 

Penghargaan (recognation) mengindikasikan bahwa anggota organisasi 

merasa dihargai jika mereka dapat menyelesaikan tugas secara baik. Penghargaan 

merupakan ukuran penghargaan dihadapkan dengan kritik dan hukuman atas 

penyelesaian pekerjaan. Iklim organisasi yang menghargai kinerja berkarakteristik 

keseimbangan antara imbalan dan kritik. Penghargaan rendah artinya 

penyelesaian pekerjaan dengan baik diberi imbalan secara tidak konsisten. 
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5. Dukungan 

Dukungan (support) merefleksikan perasaan ppercaya dan saling 

mendukung yang terus berlangsung diantara anggota kelompok kerja.Dukungan 

tinggi jika anggota organisasi merasa bahwa mereka bagian tim yang berfungsi 

dengan baik dan merasa memperoleh bantuan dari atasannya, jika mengalami 

kesulitan dalan menjalani tugas. Jika dukungan rendah, anggota organisasi merasa 

terisolasi atau tersisih sendiri. Dimensi iklim organisasi ini menjadi sangat penting 

untuk model bisnis yang ada saat ini, dimana sumber-sumber sangat terbatas. 

6. Komitmen. 

Komitmen (commitment) merefleksikan perasaan bangga anggota 

terhadap organisasinya dan derajat keloyalan terhadap pencapaian tujuan 

organisasi. Perasaan komitmen kuat berasosiasi dengan loyalitas personal. 

Level rendah komitmen artinya merasa apatis terhadap organisasi dan 

tujuannya. 

 Selanjutnya Litwin dan Stinger dalam Sumantri (2001:137) 

menjelaskan pengertian dari masing-masing dimensi Iklim organisasi 

tersebut: 

1. Confomity, derajat perasaan pekerja terhadap peraturan yang berlaku dalam 

lingkungan pekerjaannya 

2. Responsibility, derajat perasaan pekerja bahwa mereka dapat mengambil 

keputusan serta memecahkan masalah persoalan tanpa harus bertanya terlebih 

dahulu kepada atasan 
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3. Standards, derajat perasaan pekerja bahwa perusahaan menetapkan suatu 

target tertentu yang mengandung resiko dan menantang 

4. Rewards, derajat perasaan pekerja bahwa mereka memperoleh imbalan dan 

penghargaan untuk pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik 

5. Clarity, derajat perasaan para pekerja bahwa segala sesuatu dalam perusahaan 

di organisasi dengan baik dan tujuan ataupun pekerjaannya dirumuskan 

dengan jelas 

6. Team Spirit, derajat perasaan para pekerja bahwa dalam perusahaan terdapat 

keadaan saling mempercayai, tolong menolong, bersahabat dan hubungan 

yang baik antar anggota di dalam lingkungan kerja tersebut. 

Sedangkan Jones dan James (1979), di dalam Wallace, Hunt dan Richard 

(1999:552), mengemukakan ada enam dimensi iklim, yaitu : 

1. Leadership facilitation and support;  (Kepemimpinan dan dukungan) 

2. Work group co-operation, friendlines and warmth; (Kerja kelompok, 

keakraban dan kehangatan) 

3. Conflict and ambiguity; (Konflik dan kemenduaan) 

4. Professional and organisational spirit; (Profesionalisme dan semangat 

organisasi) 

5. Job challenge, importance and variety and (tantangan pekerjaan, kepentingan 

dan keanekaragaman dan) 

6. Mutual trust (Saling percaya) 

Pada penelitian ini tidak mengidentifikasi tipe-tipe iklim tersebut secara 

keseluruhan, melainkan berfokus pada salah satu tipe iklim terbuka dengan 
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dimensi yang ditelusuri yaitu  : Leadership facilitation and support 

(Kepemimpinan dan dukungan); Work group co-operation, friendlines and 

warmth (Kerja kelompok, keakraban dan kehangatan) dan; Mutual trust (Saling 

percaya).    Dimensi iklim terbuka tersebut diwujudkan dalam konteks hubungan 

komunikasi diantara orang-orang yang sedang bekerja.  Dengan demikian 

pertanyaan yang perlu diajukan adalah  (1) bagaimana tingkat kepemimpinan dan 

dukungan orang-orang yang sedang bekerja satu sama lain; (2) bagaimana tingkat 

kerjasama, keakraban dan kehangatan orang-orang yang sedang bekerja; dan (3) 

bagaimana tingkat kepercayaan diantara orang-orang yang sedang bekerja.  Ketiga 

dimensi tersebut merupakan indikator yang akan dikaji dalam penelitian ini.   

 Pembahasan dalam penelitian ini, karena Iklim organisasi merupakan 

sejumlah persepsi mengenai lingkungan kehidupan kerja, maka Iklim 

organisasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah suasana lingkungan 

kerja yang dirasakan dan dipahami oleh pegawai tentang keterbukaan 

Iklim organisasi, diantaranya sebagai berikut : 

1. Leadership facilitation and support (Kepemimpinan dan dukungan)  

Iklim organisasi ini menggambarkan bahwa suasana orang-orang yang 

bekerja akan merasa senang dan nyaman dalam melakukan berbagai tugas 

yang diberikan, karena kepemimpinan dan dukungan dari rekan-rekan 

kerja.  Indikator kepemimpinan dan dukungan adalah sebagai berikut: 

a) Kebijakan-kebijakan yang diterapkan 

b) Pendelegasian wewenang 

c) Prosedur kerja dan; 
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d) Hubungan kerja 

2. Work group co-operation, friendlines and warmth (Kerja kelompok, 
keakraban dan kehangatan) 
 

Iklim organisasi ini menggambarkan bahwa suasana dalam bekerja 

senantiasa dilandasi oleh kerja tim, keakraban, dan kehangatan sesama 

rekan kerja dalam mencapai tujuan organisasi.  Indikator pegawai yang 

bekerja secara kerja kelompok, keakraban dan kehangatan adalah sebagai 

berikut : 

a) Menghargai pendapat orang laion 

b) Saling tolong menolong 

c) Selalu bersikap bersahabat 

d) Selalu berempati sesama teman 

3. Mutual trust (Saling percaya) 

Iklim organisasi ini menggambarkan bahwa orang-orang yang bekerja 

merasa saling percaya tidak saling curiga diantara rekan-rekan kerja, 

sehingga suasana kerja mejadi nyaman.  Indikator sikap pegawai yang 

saling percaya adalah sebagai berikut : 

a) Kejujuran 

b) Tanggungjawab 

 

2.1.3.4 Faktor-faktor Penyebab Iklim organisasi 

Stringer (2002) mengemukakan bahwa terdapat lima faktor yang 

menyebabkan terjadinya iklim suatu organisasi, yaitu lingkungan 
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eksternal, strategi, praktik kepemimpinan, pengaturan organisasi dan 

sejarah organisasi. Masing-masing faktor sangat menentukan, oleh karena 

itu orang yang ingin mengubah iklim organisasi harus mengevaluasi 

masing-masing faktor tersebut. Berikut ini faktor-faktor penyebab iklim 

organisasi seperti gambar 2.1 di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Faktor-faktor Penyebab Iklim Organisasi 

 

1. Lingkungan eksternal 

               Menurut Stringer walaupun lingkungan eksternal mempengaruhi keenam 

dimensi iklim organisasi, terdapat pengaruh langsung yang paling banyak terhaap 

tiga dimensi  yaitu : struktur, tanggung jawab dan komitmen. Ketiga dimensi 

lainnya : standar, pengakuan dan dukungan lebih terpengaruh oleh faktor-faktor 

internal penentu iklim organisasi 

2. Strategi organisasi. 

Kinerja suatu perusahaan bergantung pada strategi (apa yang diupayakan 

untuk dilakukan), energi yang dimiliki oleh karyawan untuk melaksanakan 

Praktek Kepemimpinan Pengaturan Organisasi 

Strategi Organisasi Sejarah Organisasi Iklim Organisasi 

Lingkungan  
Eksternal 
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pekerjaan yang diperlukan oleh strategi (motivasi), dan faktor-faktor lingkungan 

penentu dari level enegi tersebut. Strategi yang berbeda menimbulkan pola iklim 

organisasi yang berbeda. Strategi mempengaruhi iklim organisasi secara tidak 

langsung. 

a. Praktik kepemimpinan akan bervariasi, bergantung pada strategi yang 

dilaksanakan. 

b. Pengaturan organisasi akan dikembangkan untuk memperkuat strategi-strategi 

yang berbeda. 

c. Strategi jangka panjang akan mempunyai dampak terhadap kekuatan sejarah 

yang mentukan iklim organisasi. 

3. Pengaturan Organisasi. 

Pengaturan organisasi mempunyai pengaruh paling kuat terhadap iklim 

organisasi. Menurut Stringer, sebagai contoh banyak sekolah menengah di 

amerika Serikat yang menjadi contoh baik bagaimana pengaturan organisasi 

menentukan iklim organisasi. 

4. Kekuatan sejarah. 

Semakin tua umur suatu organisasi semakin kuat pengaruh 

kekuatansejarahnya. Pengaruh tersebut dalam bentuk tradisi dan ingatan yang 

membentuk harapan anggota organisasi dan mempunyai pengaruh terhadap iklim 

organisasinya. Menurut Stringer, terdapat lima aspek sejarah dan budaya suatu 

organisasi : 

a. Nilai-nilai sejarah, yaitu cara karyawan mengakses sifat, aktivitas atau 

perilaku tertentu sebagai baik atau buruk dan produktif atau pemborosan. 
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b. Kepercayaan, yaitu pengertian karyawan mengenai cara organisasi bekerja 

dan kemungkinan konsekuensi atas tindakan yang mereka lakukan. 

c. Mite, yaitu bahwa cerita atau legenda yang terus berlangsung mengenai 

organisasi dan para pemimpinnya mampu memperkuat nilai-nilai inti dan 

kepercayaan. 

d. Tradisi, yaitu kejadian-kejadian penting yang berulang dalam suatu organisasi 

yang memperkuat dan mengabadikan nilai-nilai budaya. 

e. Norma, Peratura-peraturan informal yang ada dalam suatu organisasi misal 

mengenai pakaian, kebiasaan kerja, jam kerja dan perilaku intereprsonal. 

5. Kepemimpinan. 

Perilaku kepemimpinan mempengaruhi iklim organisasi yang kemudian 

mendorong motivasi karyawan. Motivasi karyawan merupaka pendorong utama 

terjadinya kinerja. Stringer mengemukakan hubungan kepemimpinan dengan 

iklim organisasi , motivasi dan kinerja sebagai berikut ; 

 

 

Gambar 2.2. Hubungan antara Kepemimpinan, motivasi dan kinerja 

Praktik kepemimpinan atasan setiap hari mempengaruhi iklim organsasi. 

Menurut Stringer, terdapat tiga alasan mengapa kepemimpinan sangat 

berpengaruh terhadap iklim organisasi yaitu : 

1. Kepemimpinan merembaes kesemua unit dan aktivitas organisasi. Faktor-

faktor penentu iklim organisasi lainnya seperti pengaturan organisasi dan 

strategi dikomunikasikan kepada anggota organisasi melalui kata-kata dan 
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tindakan manajer atau pemimpin kelompok kerja yang diekspresikan sebagai 

kepemimpinan. 

2. Penelitian meunjukkan bahwa kepemimpinan mempunyai pengaruh paling 

besar terhadap iklim organisasi. 

3. Kepemimpinan merupaka faktor penentu iklim organisasi yang paling mudah 

dirubah, jadi perubahan dalam iklim organisasi dan dari sini kinerja dapat 

dicapai melalui perubahan kepemimpinan. 

Menurut Stringer (2002) hubungan Iklim dan Budaya Organisasi, Motivasi 

dan kinerja karyawan , digambarkan sebagai berikut : 

STRATEGI                                PENGATURAN ORGANISASI 

 

LINGKUNGAN EKSTERNAL                KEKUATAN-KEKUATAN  
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BUDAYA ORGANISASI 

(Nilia-nilai, Kepercayaan, Mite, tradisi, Norma) 
 

IKLIM ORGANISASI 
• Struktur 
• Standar-standar 
• Tanggungjawab 
• Pengakuan 
• Dukungan 

MOTIVASI PEGAWAI 

KINERJA INDIVIDU DAN KELOMPOK 
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Gambar 2.3. Hubungan Iklim dan Budaya Organisasi, Motivasi Karyawan 

dan Kinerja Karyawan 

 

2.1.5 Kinerja 

2.1.5.1 Definisi Kinerja 

Kata kinerja merupakan serapan bahasa inggris yang biasa di sebut 

performance. Menurut Robbins (2009), kinerja pegawai ialah fungsi dari interaksi 

antara kemampuan dan motivasi. Dalam studi mengenai manajemen kinerja 

pegawai, ada hal yang memerlukan pertimbangan penting, karena pada dasarnya 

kinerja individual seorang pegawai dalam organisasi merupakan bagian dari 

kinerja organisasi, dan menentukan kinerja dari organisasi yang bersangkutan. 

Keberhasilan pada pencapaian kinerja pegawai akan dipengaruhi oleh tingkat 

kinerja dari pegawai secara individu maupun keompok. 

Menurut Mathis dan Jackson (2003), bahwa kinerja pada dassrnys 

merupakan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh karyawan. Kinerja 

karyawan ini mampu mempengaruhi seberapa banyak mereka memberikan 

kontribusi kepada organisasi. Dimana penjabarannya ini termasuk: (1) kualitas 

ouput, (2) kuantitas output, (3) jangka waktu output, (4) kehadiran di tempat kerja 

dan (5) sikap kooperatif. Sehingga, secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja 

(performance) adalah wujud atau keberhasilan pekerjaan seseorang atau 

organisasi dalam mencapai tujuannya. Kinerja merupakan perilaku organisasional 

yang secara langsung berhubungan dengan produksi barang atau penyampaian 

jasa. 
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Untuk mengetahui apakah individu - individu dalam organisasi yang  

dipimpin sudah memenuhi kriteria efektif atau belum, maka diperlukan suatu 

pengukuran, pengukuran dapat dilakukan jika dimiliki instrumen yang memadai.   

Hasil pengukuran tersebut kemudian dibandingkan dengan suatu tolak ukur atau 

standar. Berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, maka peran dari 

individu atau  sangat menentukan, sehingga uraian mengenai keefektifan hanya 

akan dibahas pada tingkat individu. 

 Keefektifan individu sering juga disebut dengan istilah kinerja pegawai 

atau Kinerja pegawai individu, dan jika dikaitkan dengan organisasi perusahaan 

sering disebut dengan istilah Kinerja pegawai.   Selanjutnya untuk membahas 

lebih lanjut mengenai Kinerja pegawai, perlu disamakan terlebih dulu pengertian 

mengenai Kinerja pegawai . 

Banyak definisi atau pengertian mengenai Kinerja pegawai, pengertian yang satu 

kadang berbeda atau bahkan bertentangan dengan pengertian yang lain, sehingga 

secara umum belum ada kata sepakat mengenai pengertian Kinerja pegawai, oleh 

sebab itu jika kita berbicara mengenai Kinerja pegawai akan muncul suatu situasi 

yang bertentangan (Paradoksial). 

  Greenberg yang dikutip oleh Sinungan (2003:18) mendefinisikan Kinerja 

pegawai sebagai perbandingan antara totalitas pengeluaran pada waktu tertentu 

dibagi dengan totalitas masukan selama periode tersebut. Kinerja pegawai juga 

diartikan sebagai tingkatan efisiensi dalam memproduksi barang dan jasa, Kinerja 

pegawai mengutarakan cara pemanfaatan secara baik terhadap sumber-sumber 

dalam memproduksi barang dan jasa.   Kinerja pegawai  dalam organisasi adalah 
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sejauh mana sumbangan  dalam organisasi itu dapat mencapai tujuan atau sasaran 

organisasi. 

Dengan demikian secara umum dapat dikemukakan bahwa Kinerja 

pegawai  merupakan suatu ukuran bagi  dalam mengabdikan dirinya pada 

organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dari sudut 

pandang teori psikologi, Kinerja pegawai merupakan proses tingkah laku kerja 

seseorang sehingga ia menghasilkan sesuatu yang menjadi tujuan dari 

pekerjaannya.   Perbedaan antara satu individu dengan individu yang lain dapat 

berbeda dikarenakan sifat-sifat individu itu sendiri atau mungkin karena situasi 

yang berbeda.   Dengan demikian Kinerja pegawai sebenarnya dapat memuaskan 

atau tidak tergantung pada faktor individu dan situasi atau lingkungan kerjanya.   

Faktor individu yang sangat penting dalam kaitannya dengan Kinerja pegawai 

adalah motivasi, sedangkan faktor situasi yang paling penting dalam 

mempengaruhi Kinerja pegawai adalah kepemimpinan.  

 

2.1.5.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Menurut Robbins (2009), ada tiga kriteria kinerja yang paling umum, 

yaitu: hasil kerja perorangan, perilaku dan sifat. Jika mengutamakan hasil akhir, 

lebih dari sekedar alat, maka pihak manajemen harus mengevaluasi hasil kerja 

seseorang. Dengan menggunakan hasil kerja, seorang manajer perencana mampu 

menentukan kriteria untuk kuantitas yang diproduksi, sisa yang dihasilkan, dan 

biaya per unit produksi. 
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Menurut Mathis dan Jackson (2003), faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja karyawan adalah: 

1. Faktor kemampuan individu yang meliputi bakat, minat dan faktor 

kepribadian. 

2. Usaha yang dicurahkan meliputi motivasi, etika kerja, kehadiran dan 

rancangan tugas 

3. Dukungan organisasi yang meliputi pelatihan dan pengembangan, 

peralatan dan teknologi, standar kerja, manajeman dan rekan kerja. 

Berkembangnya suatu organisasi menjadi keinginan setiap individu yang 

berada dalam organisasi tersebut, sehingga di harapkan dengan perkembangan 

tersebut organisasi mampu bersaing dan mengikuti kemajuan zaman. Kemajuan 

organisasi ini diperngaruhi berbagai macam faktor internal dan eksternal. 

Menurut Panji (2000:14) dijelaskan bahwa kinerja seseorang di pengaruhi 

oleh beberpa hal, diantaranya: (1) motivasi seseorang dalam memasuki pekerjaan; 

(2) cara pandang seseorang terhadap pekerjaan; (3) lingkungan pekerjaan; (4) 

fasilitas dalam pekerjaan; (5) ketenangan dan semangat kerja; (6) tugas dan 

jabatan sesuai dengan kemampuan dan minatnya; (7) kesempatan untuk berkarir; 

(8) keamanan dan kenyamanan bekerja; (9) rekan sekerja, (10) kompensasi atau 

imbalan; dan (11) kepribadian dan kehidupan emosional seseorang. 

Walson Kossen (2000:14) menyebutkan bahwa ada delapan faktor yang 

mempengaruhi kinerja bawahan yaitu: (1) Kompensasi yang memadai dan wajar; 

(2) Kondisi kerja yang aman dan sehat; (3) kesempatan untuk mengembangkan 

diri; (4) kesempatan untuk pertumbuhan berlanjut dan ketentraman; (5) rasa ikut 
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memiliki; (6) hak-haknya yang diperhatikan; (7) ruang kehidupan kerja dan (8) 

relevansi sosial dari kehidupan kerja. 

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Pegawai menurut 

Streers (1985:147), ada tiga faktor yang memiliki keterkaitan satu sama lain, 

yaitu: 

1. Kemampuan, pengarai dan minat seseorang bekerja. Krtiga hal ini adalah ciri-

ciri individi yang sangat menentukan kemampuan bekerjanya sehinga 

berdampak pada kinerja suatu organisasi. Sifat yang dianggap relatif mantap 

pada sepanjang waktu memiliki kemungkinan akan timbul beberapa 

perubahan akibat interaksi dari luar. 

2. Kejelasan dan penerimaan atas peran. Pengertiaan dan penerimaan seseorang 

individu atas tugas yang dibebankan kepadanya, semakin jelas pengertian 

pekerjaan mengenai persyaratan dan sasaran pekerjaannya maka akan 

semakin besar energy yang dapat kerahkan bagi kegiatan-kegiatan yang 

mengarah pada tujuan organisasi. 

3. Motivasi dan kinerja. Kinerja ini dimulai dari pengakuan yang jelas, faktor-

faktor yang mendukung motivasi dan kerja daroi individu yang meliputi: 

kemauan, perangai, kepribadian, minat dan persepsi peranan. Sedangkan 

faktor organisasi dapat meliputi: pembentukan struktur, gaya kepemimpinan, 

sistem imbalan dan sebagainya. 

 

Kinerja pegawai yang hasil pekerjaannya tidak dapat diukur secara kulitatif 

absolut, maka dapat digunakan pendekatan melalui tiga komponen, yaitu:  
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1) Kualitas kerja, yaitu penyelesaian pekerjaan yang dikaitkan dengan 
ketelitian, kecermatan, kesesuaian standar dan lain sebagainya.  

2) Kuantitas kerja, yaitu penyelesaian pekerjaan yang dikaitkan dengan waktu, 
volume pekerjaan, lembur dan sebagainva.  

3) Tanggung jawab, yaitu penyelesaian pekerjaan yang dikaitkan dengan skill, 
inisiatif, disiplin dalam mengikuti tata kerja yang ada dan lain sebagainya.  

 
Berdasarkan pendapat di atas, jelas pemberian kompensasi dan dasar untuk 

pemberdayaan pegawai harus melihat dari kinerja pegawai tersebut, sehingga 

kompensasi dan pemberdayaan bisa berdampak pada penurunan/ kenaikian 

kinerja pegawai. 

Lebih lanjut Gomes (2001:135), mengungkapkan bahwa aspek-aspek 

kinerja yang dinilai dari seorang pegawai meliputi: 

a. Quantity of work yaitu jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode 
waktu yang telah ditentukan. 

b. Quality of work yaitu kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat 
kesesuain dan kesiapannya. 

c. Job knowledge yaitu luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan 
keterampilan 

d. Creativiness yaitu keaslian gagasan yang dimunculkan dan tindakan 
keterampilan 

e. Cooperation yaitu kesediaan untuk bekerjasama dengan orang lain. 
f. Dependability yaitu kesadaran dan dapat dipercayakan dalam hal kehadiran 

dan penyelesaian kerja. 
g. Initiative yaitu semangat untuk menyelesaikan tugas-tugas baru dalam 

memperbesar tangung jawabnya. 
h. Personal quality yaitu menyangkut kpribadian, kepemimpinan, keramah 

tamahan, dan integritas pribadi 
 

Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa dalam penelitian ini akan 

menggunakan kriteria sukses atau gagalnya Kinerja pegawai melalui tiga hal 

pokok, yakni kualitas kerja, kuantitas kerja dan tanggung jawab.   Sedangkan 

metode yang digunakan untuk melakukan pengukuran Kinerja pegawai dapat 

dilakukan dengan menggunakan skala rating.  Beberapa skala rating yang sering 

digunakan untuk pengukuran Kinerja pegawai adalah skala perilaku dari Likert. 
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Tinggi rendahnya Kinerja pegawai seorang pegawai dapat dipengaruhi 

oleh banyak faktor, untuk menyederhanakan dan agar lebih terfokus, maka dalam 

penilaian ini beberapa faktor yang dianggap mempunyai peran penting dalam 

peningkatan Kinerja pegawai meliputi pembinaan kekuatan yang mencakup 

pemberdayaan, kompensasi, dan kepuasan.    

Sejalan dengan itu Becker, Huselid, dan Ulrich (2001 ; 53) 

mengemukakan dua hal penting dalam mengukur kinerja sumber daya manusia 

dengan menggunakan Human Resources Scorecard (HR-Scorecard), yaitu (1) 

mengelola sumber daya manusia yang merupakan asset stratejik, (2) 

memperlihatkan kontribusi sumber daya manusia pada keberhasilan finansial 

perusahan. 

Kemudian Becker, Huselid, dan Ulrich (2001 ; 60) mengajukan empat 

elemen  untuk mengukur kinerja sumber daya manusia dengan menggunakan HR-

Scorecard, yaitu (1) high performance work system, (2) HR system alignment, (3) 

HR efficiency, dan (4) HR deliverables.  

Sedangkan Fitz-enz (2000 ; 70) mengajukan  pengukuran kinerja sumber 

daya manusia dengan menggunakan modal intelektual SDM performance 

measurement, melihat dari dua sisi, yaitu sisi kompetensi (required knowladge 

and skills) dan komitmen ( attitudes and motivation). Selanjutnya Fitz-enz (2000 ; 

4) juga menyatakan bahwa terdapat dua aspek dari modal intelektual SDM, yaitu 

the economic dan spiritual. The economic side memperlihatkan learned skill dan 

tool manipulation yang biasa dikatakan kompetensi SDM. Sedangkan spiritual 
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memperlihatkan intrinsic humanity dan motivation yang biasa disebut komitmen 

SDM. 

             Berdasarkan kedua pengukuran kinerja SDM tersebut memiliki kesamaan, 

yaitu memanfaatkan seoptimal mungkin sumber daya manusia yang dimiliki, 

sesuai dengan pekerjaannya masing-masing (HR alignment) yang mengacu pada 

kompetensi (required knowladge and skills) dan komitmen (attitudes and 

motivation) yang dimiliki dengan menggunakan sistem kerja yang baik (high 

performance work system).  

Penelitian performance result akan menghasilkan data yang tidak akurat, 

misalnya, seorang resepsisonis tidak dapat diukur prestasinya dari jumlah tamu 

yang datang, tetapi dapat dinilai prestasinya dari kemampuan dia melayani tamu 

tersebut. Untuk itu, pemilihan aspek penilaian kinerja harus disesuaikan dengan 

jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai yang dinilai. Manajemen harus 

mampu menciptakan aspek-aspek penilaian yang lebih mendekati kebenaran dari 

setiap pekarjaan yang dilakukan  

Kinerja pegawai adalah seperangkat perilaku yang ditunjukkan oleh 

pegawai pada saat menjalankan tugas dan kewajibannya dalam bidang pengajaran 

berdasarkan rumusan sub variable dan dimodifikasi dari pemikiran Larson dalam 

As’ad (2001:69), mengemukakan bahwa: “Aspek yang biasanya  digunakan   

dalam penilaian kinerja pegawai adalah kualitas kerja (quality of work), ketepatan 

waktu (time accuracy), kemampuan (capability), inisiatif (initiative) dan 

komunikasi (communication)” 
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Berdasarkan penjelasan di atas, maka pada penelitian ini kinerja pegawai 

diukur melalui sub variabel  kualitas kerja (quality of work), ketepatan waktu 

(time accuracy), kemampuan (capability), inisiatif (initiative) dan komunikasi 

(communication). 

 

2.2 Kerangka Pemikiran  

Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran dibuat menunjukkan hubungan 

antarvariabel yang akan diteliti. Penelitian ini mengerucut pada variabel Kinerja 

Pegawai di RSUD dr. Slamet Garut. Banyaknya variabel yang berpengaruh pada 

kinerja pegawai ini dibatasi oleh variabel Gaya Kepemimpinan dan Iklim 

Organisasi. 

 

2.2.1 Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai 

Kepemimpinan pada dasarnya adalah proses mempengaruhi orang 

lain.selain itu kepemimpinan juga berarti kemampuan untuk mempengaruhi, 

menggerakkan dan mengarahkan suatu tindakan pada diri seseorang atau 

sekelompok orang untuk tujuan tertentu. Dalam upaya mempengaruhi tersebut 

seorang pemimpin menerapkan gaya yang berbeda-beda dalam setiap situasi. 

Dimana menurut Stoner et al (2000) gaya kepemimpinan (leadership styles) 

merupakan berbagai pola tingkah laku yang disukai oleh pemimpin dalam proses 

mengarahkan dan mempengaruhi pekerja. Dari pengerian tersebut terungkap 

bahwa apa yang dilakukan oleh atasan mempunyai pengaruh terhadap bawahan, 

yang dapat membangkitkan semangat dan kegairahan kerja maupun sebaliknya. 
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Ogbonna dan Haris (2000) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa 

kepemimpinan yang diperankan baik oleh seorang pemimpin mampu memotovasi 

karyawan untuk berkerja lebih baik. Hal ini akan membuat karyawan lebih hati-

hati berusaha mencapai target yang diharapkan perusahaan, hal tersebut 

berdampak pada kinerjanya. Hasil penelitian Ogbonna dan Harris (2000) 

menunjukkan bahwa budaya organisasi mampu memoderasi pengaruh gaya 

kepemimpinan terhadap kepuasan kerja yang berdampak pad apeningkatan kinerja 

karyawan. 

Chen (2004) dalam penelitiannya menuji pengaruh antara buadaya 

organisasi dan peran kepemimpinan terhadap komirmen organisasi, kepuasan 

kerja dan kinerja karyawan pada perusahaan industri kecil dan menengah di 

Taiwan. Sedangkan Armanu Toyib (2005) menyatakan kepemimpinan, budaya 

organisasi dan strategi organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Sementara Fiedler (1996, dalam Ogbonna dan Harris, 2000) membuktikan 

pentingnya efektifitas kepemimpinan dengan argumentasinya bahwa efektifitas 

seorang pemimpin merupakan determinan utama keberhasilan atau kegagalan 

kelompok, organisasi atau bahkan Negara. 

 

2.2.2 Iklim Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai 

Untuk mengantisipasi munculnya permasalahan yang lebih kompleks, 

sehingga kinerja pegawai menjadi semakin rendah, maka dilihat dari segi 

sumberdaya manusia diperlukan beberapa hal, antara lain memberikan suasana 
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kerja atau Iklim organisasi yang kondusif dan semangat kerja yang baik, sehingga 

diharapkan kinerja pegawai dapat meningkat. 

Seorang pimpinan harus dapat mengelola organisasinya secara 

profesional, agar setiap pegawai dapat bekerja secara produktif. Pimpinan harus 

mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan atau Iklim organisasi 

yang kondusif. Suasana yang demikian memungkinkan para pegawai dapat 

bekerja dengan nyaman, tenang, tidak terburu-buru, penuh keakraban dan saling 

menghargai di antara para pegawai.  Iklim organisasi seperti di atas sangat 

diperlukan untuk meningkatkan kinerja para pegawainya.  Hal tersebut sesuai 

dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Schatz dalam Sumantri (2001:122), 

bahwa “.... Iklim organisasi organisasi senantiasa mempengaruhi kondisi dasar 

dan perilaku orang-orang yang ada di dalamnya”.   Selanjutnya Schatz dalam 

Sumantri (2001:128) menyatakan “Sebagai seorang manajer, harus senantiasa 

meluangkan waktu guna memperlajari dan memahami kondisi-kondisi lingkungan 

agar mampu menciptakan suatu iklim keberhasilan”. Dengan menciptakan iklim 

keberhasilan atau lingkungan kerja yang sekondusif mungkin efektifitas pimpinan 

akan sangat meningkat. 

Oleh karena itu, indicator-indikator iklim kerja yang akan dijadikan 

ukuran/ dalam penelitian ini adalah menyangkut perilaku Pegawai di RSUD dr. 

Slamet Garut terhadap kepuasan pegawai, hal ini di dasarkan pada enam (enam) 

indikator iklim kerja pendapat Litwin &  Meyer (Sumantri, 2002:137) yaitu 

meliputi: Conformity (Struktur), Responsibility (Tanggungjawab), Standards 
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(Standar), Rewards (Penghargaan), Clarity, (Kejelasan), dan Team Spirit 

(Dukungan) 

 

2.2.3 Gaya Kepemimpinan dan Iklim Organisasi Terhadap Kinerja 

Pegawai 

Kepemimpinan pada dasarnya adalah proses mempengaruhi orang 

lain.selain itu kepemimpinan juga berarti kemampuan untuk mempengaruhi, 

menggerakkan dan mengarahkan suatu tindakan pada diri seseorang atau 

sekelompok orang untuk tujuan tertentu. Dalam upaya mempengaruhi tersebut 

seorang pemimpin menerapkan gaya yang berbeda-beda dalam setiap situasi. 

Dimana menurut Stoner et al (2000) gaya kepemimpinan (leadership styles) 

merupakan berbagai pola tingkah laku yang disukai oleh pemimpin dalam proses 

mengarahkan dan mempengaruhi pekerja. Dari pengerian tersebut terungkap 

bahwa apa yang dilakukan oleh atasan mempunyai pengaruh terhadap bawahan, 

yang dapat membangkitkan semangat dan kegairahan kerja maupun sebaliknya. 

Ogbonna dan Haris (2000) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa 

kepemimpinan yang diperankan baik oleh seorang pemimpin mampu memotovasi 

karyawan untuk berkerja lebih baik. Hal ini akan membuat karyawan lebih hati-

hati berusaha mencapai target yang diharapkan perusahaan, hal tersebut 

berdampak pada kinerjanya. Hasil penelitian Ogbonna dan Harris (2000) 

menunjukkan bahwa budaya organisasi mampu memoderasi pengaruh gaya 

kepemimpinan terhadap kepuasan kerja yang berdampak pad apeningkatan kinerja 

karyawan. 
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Untuk mengantisipasi munculnya permasalahan yang lebih kompleks, 

sehingga kinerja pegawai menjadi semakin rendah, maka dilihat dari segi 

sumberdaya manusia diperlukan beberapa hal, antara lain memberikan suasana 

kerja atau Iklim organisasi yang kondusif dan semangat kerja yang baik, sehingga 

diharapkan kinerja pegawai dapat meningkat. 

Seorang pimpinan harus dapat mengelola organisasinya secara 

profesional, agar setiap pegawai dapat bekerja secara produktif. Pimpinan harus 

mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan atau Iklim organisasi 

yang kondusif. Suasana yang demikian memungkinkan para pegawai dapat 

bekerja dengan nyaman, tenang, tidak terburu-buru, penuh keakraban dan saling 

menghargai di antara para pegawai.  Iklim organisasi seperti di atas sangat 

diperlukan untuk meningkatkan kinerja para pegawainya.  Hal tersebut sesuai 

dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Schatz dalam Sumantri (2001:122), 

bahwa “.... Iklim organisasi organisasi senantiasa mempengaruhi kondisi dasar 

dan perilaku orang-orang yang ada di dalamnya”.   Selanjutnya Schatz dalam 

Sumantri (2001:128) menyatakan “Sebagai seorang manajer, harus senantiasa 

meluangkan waktu guna memperlajari dan memahami kondisi-kondisi lingkungan 

agar mampu menciptakan suatu iklim keberhasilan”. Dengan menciptakan iklim 

keberhasilan atau lingkungan kerja yang sekondusif mungkin efektifitas pimpinan 

akan sangat meningkat. 

Oleh karena itu, indicator-indikator iklim kerja yang akan dijadikan 

ukuran/ dalam penelitian ini adalah menyangkut perilaku Pegawai di RSUD dr. 

Slamet Garut terhadap kepuasan pegawai, hal ini di dasarkan pada enam (enam) 
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indikator iklim kerja pendapat Litwin &  Meyer (Sumantri, 2002:137) yaitu 

meliputi: Conformity (Struktur), Responsibility (Tanggungjawab), Standards 

(Standar), Rewards (Penghargaan), Clarity, (Kejelasan), dan Team Spirit 

(Dukungan) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Gambar 2.4 
Model Penelitian  

KERANGKA TEORITIS PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN 
DAN IKLIM ORGANISASI PADA KINERJA PEGAWAI 

IKLIM ORGANISASI (X1) 
 

 Struktur (Conformity) 
 Tanggungjawab (Responsibility) 
 Standar (Standards) 
 Penghargaan (Rewards) 
 Kejelasan (Clarity) 
 Dukungan (Team Spirit) 

Litwin dan Stinger (Sumantri, 
2001:137) 

 
  

 

Kinerja Pegawai: 
 Kualitas kerja (quality of 

work) 
 Kemampuan (capability) 
 Inisiatif (initiative) 
  Komunikasi 

(communication) 
Larson dalam As’ad 

(2001:69) 

 

Gaya Kepemimpinan: 
1. Kemampuan pimpinan 

mempengaruhi (directive) 
bawahan dalam hal pekerjaan 

2. Kemampuan pimpinan untuk 
mendukung (Support) bawahan 

3. Kemampuan partisipatif aktif 
dalam hal pekerjaan 

(Thomas S. Krause, 
2007) 
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2.3 Hipotesis 

 Berdasarkan penjabaran kerangka pemikiran diatas, maka dapat ditarik 

hipotesis berupa: 

1. Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai di RSUD dr. 

Slamet Garut; 

2. Iklim Organisasi berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai di RSUD dr. 

Slamet Garut; 

3. Gaya Kepemimpinan dan Iklim Organisasi secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai di RSUD dr. Slamet Garut. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1 Metode yang Digunakan 

Sebagai variabel independent (variabel bebas) dalam penelitian ini adalah 

Gaya Kepemimpinan dan Iklim Organisasi. Sedangkan objek penelitian yang 

merupakan dependent variabel (variabel tak bebas) adalah Kinerja Pegawai, unsur 

ini diteliti karena untuk lebih mengetahui secara mendalam mengenai perilaku 

Pegawai di RSUD dr. Slamet Garutyang berkaitan dengan Kinerjanya. 

Dengan dasar pertimbangan tujuan studi, maka penelitian ini bersifat 

deskriptif dan verifikatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan 

untuk memperoleh deskripsi tentang ciri-ciri variabel. Sifat penelitian verifikatif 

pada dasarnya ingin menganalisa kebenaran dari suatu hipotesis yang 

dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan. Mengingat sifat penelitian 

ini adalah deskriptif dan analisis yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di 

lapangan, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode descriptive 

survey dan metode explanatory survey. Tipe investigasi yang digunakan adalah 

kausalitas, yaitu tipe penelitian yang menyatakan adanya hubungan sebab akibat 

antara independent variabel, dalam hal ini Gaya Kepemimpinan dan Iklim 

Organisasi terhadap dependent variabel, yaitu Kinerja Pegawai. Unit analisis dari 

penelitian ini adalah individu Pegawai di RSUD dr. Slamet Garut. Dilihat dari 

time horizon-nya, penelitian ini bersifat cross sectional, yaitu informasi dari 

sebagian populasi (sampel responden) dikumpulkan langsung di tempat kejadian 
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secara empirik, dengan tujuan untuk mengetahui pendapat dari sebagian populasi 

terhadap objek yang sedang diteliti 

3.2 Operasionalisasi Variabel 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel eksogen (x), satu variabel 

endogen (y).  Penjelasan mengenai masing-masing variabel penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Variabel Eksogen 

Dalam analisis jalur, variabel bebas atau variabel independen disebut 

sebagai variabel eksogen. Dalam penelitian ini, terdapat satu variabel eksogen, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Gaya Kepimpinan 

Gaya Kepemimpinan merupakan berbagai pola tingkah laku yang disukai 

oleh pemimpin dalam proses mengarahkan dan mempengaruhi pekerja. 

(Stoner, et al, 2000) 

b. Ikling Organisasi 

Merupakan kualitas lingkungan internal organisasi yang secara relatif terus 

berlangsung,dialami oleh anggota organisasi,mempengaruhi perilaku 

mereka dan dapat dilukiskan dalam pengertian satu set karateristik atau 

sifat organisasi Litwin dan Stinger (Sumantri, 2001:137) 

2. Variabel Endogen 

Variabel endogen pada penelitian ini, yakni dependen (terikat). Adapun 

penjelasannya adalah sebagai berikut. 
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a. Kinerja Pegawai 

Menurut Robbins (2009), kinerja pegawai ialah fungsi dari interaksi antara 

kemampuan dan motivasi.  
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 Adapun komponen dari masing-masing variabel diatas dapat dilihat pada Tabel 3.1 Operasionalisasi variabel, yaitu sebagai 

berikut : 

Tabel 3.1 
Operasionalisasi Variabel  

 

Variabel dan Konsep 

Variabel 
Dimensi Indikator Ukuran 

 

Skala 

Gaya Kepemimpinan 
(X1) adalah 

Pola tindakan 
pemimpin secara 

keseluruhan, seperti 
yang dipersepsikan 

oleh para pegawai iacu 
sebagai gaya 

kepemimpinan 
(leadership style) 

(Thomas S. Krause, 
2007) 

a. Direktif 
b. Supportif 

Partisipatif 

1) Pimpinan selalu 
mempengaruhi para 
pegawai dalam 
melaksanakan suatu 
kewajiban 

2) Pimpinan mampu 
memberikan contoh 
kepada pegawai tentang 
leder 

3) Pimpinan selalu 
memberikan dorongan 
semangat kepada para 
pegawai 

4) Pimpinan memberikan 
contoh dalam bentuk 
tindakan nyata 

5) Pimpinan selalu ambil 

1) Tingkat Pimpinan selalu 
mempengaruhi para pegawai 
dalam melaksanakan suatu 
kewajiban 

2) Tingkat Pimpinan mampu 
memberikan contoh kepada 
pegawai tentang leder 

3) Tingkat Pimpinan selalu 
memberikan dorongan semangat 
kepada para pegawai 

4) Tingkat Pimpinan memberikan 
contoh dalam bentuk tindakan 
nyata 

5) Tingkat Pimpinan selalu ambil 
bagian dalam setiap kegiatan 
yang akan dilaksanakan 

6) Tingkat Pimpinan senantiasa 

O 
R 
D 
I 
N 
A 
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bagian dalam setiap 
kegiatan yang akan 
dilaksanakan  

6) Pimpinan senantiasa ikut 
bergabung dalam suatu 
kegiatan instansional 

ikut bergabung dalam suatu 
kegiatan instansional 

Iklim Organisasi 
Merupakan kualitas 
lingkungan internal 

organisasi yang secara 
relatif terus 

berlangsung,dialami 
oleh anggota 

organisasi,mempengar
uhi perilaku mereka 
dan dapat dilukiskan 
dalam pengertian satu 
set karateristik atau 

sifat organisasi Litwin 
dan Stinger (Sumantri, 

2001:137) 
 
 

 Struktur  
(Conformity) 
 
 
 
 
 

 Tanggungjawab  
(Responsibility) 
 
 
 
 
 
 
 
Standar  
(Standards) 
 
 
 
 

o Peraturan 
 

o Prosedur 
 
o Kebijakan yang harus 

ditaati 
 

o Derajat perasaan pegawai 
 
o Dapat mengambil 

keputusan 
 

o Memecahkan persoalan 
tanpa harus bertanya dulu 
ke atasan 

 
o Derajat perasaan terhadap 

target atau standar yang 
ditetatpkan organisasi 
untuk menyelesaikan tugas 

 
o Derajat perasaan pekerja 

o Tingkat realisasi peraturan 
o Tingkat kejelasan prosedur 
o Tingkat ketaatan kebijakan 
 
o Tingkat perasaan pegawai 
o  Tingkat kemampuan dalam 

mengambil keputusan 
o Tingkat kemampuan dalam 

memecahkan persoalan 
 
o Tingkat perasaan terhadap target 

organisasi 
 
 
 
o Tingkat perasaan pekerja terhadap 

imbalan dan penghargaan 
 
o Tingkat Kejelasan dalam 

pengorganisasian dan perumusan 
pekerjaan 
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 Penghargaan  
 (Rewards) 

 
 
 

 Kejelasan  
 (Clarity) 

 
 
 

 Dukungan  
 (Team Spirit) 

 

memperoleh imbalan dan 
penghargaan 

 
 
o Kejelasan dalam 

pengorganisasian dan 
perumusan pekerjaan 
 
 

o Sikap saling mempercayai 
o Tolong menolong 

 
o Bersahabat 
 
 
 

o Tingkat kepercayaan 
 

o Tingkat tolong menolong 
 
o Tingkat persahabatan 

Menurut Robbins 
(2009), kinerja 

pegawai ialah fungsi 
dari interaksi antara 

kemampuan dan 
motivasi. 

 
  
  
  
 1. Kemampuan 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
• Bakat 

 
 

• Minat 
 
 
• Faktor Kepribadian 
 

Tingkat persepsi pegawai mengenai 
kinerja pegawai yang menyangkut: 
 
 
• Tingkat pengembangan bakat 

atau kemampuan yang dimiliki 
oleh pegawai 

• Tingkat pengembangan minat 
dalam bekerja sesuai pekerjaan 
yang ditugaskan 

• Tingkat keberpengaruhan 
kepribadian pada pekerjaan 
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 2. Usaha yang dicurahkan 
 
 
 
 
 
 
 
2. Dukungan Organisasi 

 
 
• Motivasi 
• Etika Kerja 

 
• Kehadiran 
 
• Rancangan Tugas 

 
 

• Pelatihan dan 
Pengembangan 

• Peralatan dan Teknologi 
• Standar kerja 

yang ditugaskan 
 
• Tingkat motivasi yang dimiliki 
• Tingkat etika kerja yang 

dimiliki 
• Tingkat kehadiran yang 

dipenuhi 
• Tingkat pemenuhan rancangan 

tugas 
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3.3 Sumber dan Cara Penentuan Data/Informasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2011: 117). Sesuai  

dengan pengertian tersebut, maka populasi  dalam penelitian ini adalah seluruh 

Pegawai di RSUD dr. Slamet Garut 

Menurut Sugiyono (2011: 118), sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini tidak 

digunakan teknik sampling karena sampel yang diteliti adalah keseluruhan dari 

populasi yang ada atau disebut dengan sensus. Mengingat jumlah populasi 

pegawai hanya 35 orang, maka layak untuk diambil keseluruhan untuk dijadikan 

sampel tanpa harus mengambil sampel dalam jumlah tertentu. Sehingga sampel 

dari penelitian ini adalah seluruh Pegawai di RSUD dr. Slamet Garut 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan tiga teknik, yaitu 

sebagai berikut: 

• Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk mengetahui Gaya 

Kepemimpinan dan Iklim Organisasi dengan cara tanya jawab antara 

pewawancara dengan responden yaitu dari Pegawai di RSUD dr. Slamet 

Garutdengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan 

wawancara). 
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• Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pernyataan tertulis untuk dijawabnya. Bentuk 

kuesionernya adalah kuesioner terstruktur, dimana pertanyaan yang dibuat 

sedemikian rupa sehingga responden dibatasi dalam memberi jawaban 

kepada beberapa alternatif saja ataupun kepada satu jawaban saja (Nazir, 

1999:250). 

• Observasi adalah cara pengambilan data dengan pengamatan tanpa ada alat 

standar lain untuk keperluan tersebut, yaitu mengadakan pengamatan 

langsung terhadap gaya kepemimpinan, Iklim Organisasi dan kinerja 

Pegawai di RSUD dr. Slamet Garut 

 

3.5. Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 

Analisis data yang akan digunakan terdiri dari dua jenis yaitu (1) analisis 

deskriptif terutama untuk variabel yang bersifat kualitatif dan, (2) analisis 

kuantitatif berupa pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik.  Analisis 

kuantitatif ditekankan untuk mengungkapkan perilaku variabel penelitian, 

sedangkan analisis deskriptif/kualitatif digunakan untuk menggali perilaku faktor 

penyebab. Dengan menggunakan kombinasi metode analisis tersebut dapat 

diperoleh generalisasi yang bersifat komprehensif. 

Berdasarkan metode yang digunakan dalam pengumpulan data, maka 

variabel yang memiliki ukuran ordinal selanjutnya ditransformasikan ke dalam 

bentuk interval dengan menggunakan Method of Successive Intervals. Sebelum 

penyebaran instrumen, terlebih dahulu dilakukan pengujian validitas dan 
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reliabilitas instrumen Pengujian validitas instrumen dilakukan dengan 

menggunakan rumus Corelation Product Moment (Sugiyono, 2006:182). 

 

 

 

 

Instrumen dinyatakan valid bila koefisien korelasi > 0,3 (Sugiyono, 

2006:329). Sedangkan pengujian reliabilites instrumen dilakukan dengan 

menggunakan rumus Cronbach’s Alfa dengan menggunakan SPSS Ver 12.0 

(Sekaran,2000:329). 

Sebelum data dianalisis, dilakukan terlebih dahulu pengolahan data. 

Pengolahan data yang terkumpul dari hasil  wawancara dan kuesioner dapat 

dikelompokkan ke dalam 3 langkah, yaitu : persiapan, tabulasi dan penerapan data 

pada pendekatan penelitian. Persiapan penelitian meliputi kegiatan 

mengumpulkan dan memeriksa kelengkapan lembar kuesioner dan memberikan 

nilai ( scoring) sesuai dengan sistem penilaian yang telah ditetapkan. Kuesioner 

tertutup dengan menggunakan skala ordinal 5, nilai yang diperoleh merupakan 

indikator untuk pasangan variabel independen X dan variabel dependen Y, yaitu 

sebagai berikut : (X,Y) yang diasumsikan berhubungan linier. Data hasil tabulasi 

diterapkan pada pendekatan penelitian yang digunakan sesuai dengan tujuan 

penelitian. 

 Untuk mengetahui Gaya kepemimpinan dan Iklim Organisasi, data diolah 

dengan menganalisa sikap responden terhadap butir kuesioner untuk melihat hasil 
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penilaian (positif/negatif) responden terhadap pelaksanaan  variabel yang diteliti 

dengan menggunakan analisis Likert.  

 Untuk memperoleh data dari variabel kualitatif (gaya kepemimpinan dan 

iklim organisasi), setiap variabel terlebih dahulu dijabarkan ke dalam subvariabel 

dan setiap subvariabel dioperasionalisasikan ke dalam indikator. Setiap indikator 

diukur dengan ukuran peringkat jawaban dengan skala ordinal. 

 Analisis yang digunakan terdiri dari dua jenis yaitu : (1) analisis deskriptif 

terutama untuk variabel yang bersifat kualitatif dan (2) analisis kuantitatif, berupa 

didapatkannya koefisien jalur dan determinasi yang menyatakan besarnya 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Analisis kuantitatif 

ditekankan untuk mengungkapkan perilaku variabel penelitian, sedangkan analisis 

deskriptif/ kualitatif digunakan untuk menggali perilaku faktor penyebab. Metode 

analisis yang digunakan berupa cross-sectional analysis. Dengan menggunakan 

kombinasi metode analisis tersebut dapat diperoleh generalisasi yang bersifat 

komprehensif.  

 Adapun untuk keperluan analisis telah ditempuh langkah-langkah sebagai 

berikut : 

Sebagaimana yang dirancang dalam operasionalisasi variabel dari kuestioner, 

maka nilai variabel-vairabel : gaya kepemimpinan, iklim organisasi dan kinerja 

pegawai merupakan data yang berskala ordinal. Dengan menggunakan tipe 

pertanyaan tertutup (closed-end questions) setiap item ditentukan peringkat 

dengan lima alternatif jawaban. Pilihan jawaban responden merupakan nilai skor 

jawaban, sehingga nilai variabel diperoleh dari total skor jawaban dari setiap item. 
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 Teknik analisis jalur memerlukan syarat data yang mempunyai tingkat 

pengukuran sekurang-kurangnya interval. Karena itu melalui methods of 

successive intervals, dilakukan transformasi data  dengan langkah kerja sebagai 

berikut : 

1. Perhatikan setiap item pertanyaan. 

2. Untuk setiap item hitung frekuensi jawaban (f), berapa responden yang 

mendapat skor 1,2,3,4, atau 5. 

3. Tentukan proporsi (p) dengan cara membagi frekuensi dengan jumlah 

responden. 

4.  Hitung proporsi kumulatif (p). 

5. Hitung nilai Z untuk setiap proporsi kumulatif yang diperoleh dengan 

menggunakan Tabel normal. 

Tentukan nilai skala (scale value) untuk setiap nilai Z dengan rumus: 

      Scale Value      =     (Density at lower limit)-(Density at upper limit) 

                                    (Area below upper limit)-(Area below lower limit) 

Kemudian dilanjutkan dengan menyiapkan pasangan data dari variabel 

independen dan dependen dari semua sampel penelitian untuk pengujian hipotesis. 

Sedangkan untuk meneliti pengaruh di antara variabel penelitian terhadap kinerja 

pegawai, data hasil tabulasi diterapkan pada pendekatan penelitian yaitu dengan 

Analisis Jalur (Path Analysis) (Rasyid, 1998; 6). Secara struktural, maka 

paradigma penelitian keseluruhan dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 



 73 

Pyε 

X2 Yρ

1X Yρ

ερY

ερρ ++= 2211 XXY YXYX

                 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1.  Diagram Struktur Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan dan 

Iklim Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai 
 
 
Dimana : 

X1 :  Gaya Kepemimpinan 

X2   :  Iklim Organisasi  

Y :  Kinerja Pegawai 

ε  :  Faktor Lain yang mempengaruhi Y, selain X1 dan X2. 

                =   Korelasi antara variabel X1 dan  X2   

 =   Koefisien Jalur pengaruh variabel  X1 terhadap variabel   Y    

         =  Koefisien Jalur pengaruh variabel  X2 terhadap variabel Y 

            =   Koefisien Jalur pengaruh variabel ε ( variabel  lain  yang tidak diteliti / 
diamati    dalam penelitian ini)  terhadap variabel Y 

 

Persamaan Struktur Jalur  

 

 Berdasarkan tujuan dilakukannya penelitian ini, maka variabel yang 

dianalisa adalah variabel independen yaitu Gaya Kepemimpinan dan Iklim 

Organisasi (variabel X1 dan X2) sedangkan variabel dependen adalah kinerja 

X1 
 

Pyx1 

Pyx2 
rx1x2 

 

X2 
 

Y 
 

rx1x2 
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Pegawai (variabel Y). Dalam penelitian ini yang akan diuji adalah seberapa besar 

pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Iklim Organisasi baik secara simultan maupun 

secara parsial terhadap kinerja Pegawai. Dengan memperhatikan karakteristik 

variabel yang akan diuji, maka uji statistik yang digunakan analisis jalur (path 

analysisi). Pengujian yang dilakukan adalah untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen X1 dan X2 terhadap Y baik secara langsung maupun tidak langsung.  

 Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut : gaya kepemimpinan dan 

iklim organisasi baik secara simultan maupun secara parsial terhadap kinerja 

Pegawai. Jika hipotesis penelitian tersebut dinyatakan ke dalam hipotesis statistik 

adalah: 

Ho : X1 YP = X2 YP = 0 

Hi  : X1 YP = X2 YP   ≠ 0 
 

Rumusan hipotesis  

 Tolak Ho jika Fhitung ≥ Ftabel (0,05)(n-k-1) Terdapat pengaruh gaya 

kepemimpinan dan iklim organisasi terhadap kinerja Pegawai 

Terima Ho jika Fhitung < Ftabel (0,05)(n-k-1) Tidak terdapat pengaruh gaya 

kepemimpinan dan iklim organisasi terhadap kinerja Pegawai 

Statistik uji yang digunakan adalah: 
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Kriteria uji, tolak H0 jika F > Fα; (k, n-k-1) dengan Fα; (k, n-k-1) diperoleh dari tabel 

distribusi F dengan α = 5%, derajat bebasnya, db1 = k, dan db2 = n-k-1.  

Jika hipotesis umum (Simultan) dalam penelitian signifikan, maka selanjutnya 

dapat dilakukan pengujian untuk subhipotesis (Parsial) yaitu terdiri atas : 

• Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai di RSUD dr. 

Slamet Garut 

• Iklim Organisasi berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai di RSUD dr. 

Slamet Garut 

Adapun perhitungan Analisis Jalur secara parsial adalah sebagai berikut : 

1. Menghitung koefisien korelasi ganda Rx1x2y dengan menggunakan rumus  

 

        R2
yx1 + R2

yx2 – 2Ryx1 Ryx2 Rx1x2 
  Rx1x2y = 
             1 – R2

x1x2 
 

2. Menentukan koefisien kausalitas rx1x2, Pyx1, Pyx2 

3. Menghitung pengaruh lingkungan (lainnya)  PεY =       1-  Rx1x2y
2 

4. Keputusan penerimaan atau penolakan Ho 

a. Rumusan hipotesis operasional secara parsial (
1X YP ) 

Ho : 
1X YP  = 0,  Tidak terdapat pengaruh Gaya Kepemimpinan 

terhadap kinerja pegawai 

Hi  : 
1X YP   ≠ 0,  Terdapat pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap 

kinerja pegawai 
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b. Rumusan hipotesis operasional secara parsial ( X2 YP ) 

Ho : X2 YP  = 0, Tidak terdapat pengaruh Iklim Organisasi terhadap 

kinerja pegawai 

Hi  : 
2X YP   ≠ 0, Terdapat pengaruh Iklim Organisasi terhadap kinerja 

pegawai 

c. Kriteria keputusan  

Tolak Ho jika thitung ≥ ttabel (0,05) (n – k – 1) 

Terima Ho jika t hitung < ttabel (0,05) (n – k – 1) 

di mana 

1)-k-(
R-(1 ).X (X 

2

X 

21

i

n
C

P
t

iiY

Y=  

             Tolak H0, jika t0i ≥ t (α;n-k-1) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut 
 

Sampai dengan tahun 1917 kabupaten Garut belum mempunyai rumah 

sakit, yang ada pada waktu itu hanya satu rumah sakit darurat yang didirikan oleh 

dr. Murder dan dr. Stiohtor ayng letaknya di jalan cimanuk. Setelah tidak terpakai 

oleh rumah sakit darurat, bangunan tersebut dipergunakan sebagai kantor 

“stadpolitio”. Kemudian setelah Indonesia merdeka digunakan sebagai asrama 

TNI sampai sekarang. Selain rumah sakit darurat tersebut dr. Murder mempunyai 

gedung untuk praktek partiklir dan gedung tersebut diberi nama gedung padang 

bulan yang sekarang sudah dijadikan gedung Bank Pembangunan Daerah (BPD) 

yang letaknya di jalan A Yani sebelah barat kantor pos Garut. Pada pertenganhan 

tahun 1942 sudah mulai tercium akan pecahnya perang dunia II, maka dari itu di 

kota Garut mulai diadakan sebuah pelatihan khusus mengenai P3K yang 

dilaksanakan di Tasikmalaya. Pada waktu itu mulai banyak berdatangan 

korbankorban kecelakaan yang harus dirawat akibat sabotase malahansebelum 

jepang menduduki kota Garut penuh dengan tentara Australia korban dari kapal 

yang d bom oleh tentara jepang di cilacap. Pada tahun 1979 turunlah keputusan 

menteri kesehatan republic Indonesia Nomor 51/Men.Kes./SK/II/79 tahun 1979 

tentang penetapan kelas rumah sakit umum pemerintah yanga mana rumah sakit 

umu Garut menjadi kelas C. sejak itu timbulah gagasan dari para pemimpin rumah 

sakit untuk memberi nama rumah sakit dengan 11 nama orang yang paling berjasa 
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terhadap rumah sakit, maka diusulkanlah kepada bupati Garut nama dr. Slamet 

dijakdikan sebagai nama rumah sakit umu Garut, mengingat jasanya kepada 

rumah sakit sebagai dokter Indonesia yang pertama bekerja di rumah sakit Garut 

dan beliau meninggal karena penyakit pes sewaktu melaksanakan tugas 

menangani wabah penyakit pes di kabupaten Garut. Maka ditetapkanlah nama 

rumah sakit umum Garut menjadi rumah sakit dr. Slamet Garut.  

Setelah direktur diganti oleh dr. H. Edi budiman, MARS. Umtuk lebih 

neningkatkan rumah sakit khususnya di bidang keuangan maka diusulkan menjdi 

unit swadana daerah dan pada tahun 1997 ditetapkan RSU dr. Slamet menjadi 

rumah sakit unit swadana daerah. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan rumah 

sakit, maka dibuatlah standar pelayanan dalam setiap pelayanan sehingga rumah 

sakit umum swadana daerah kabupaten Garut terakreditasi lima pokja pelayanan 

pada tahun 1999. Dalam rangka menigkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan 

pelaksanaan otonimi daerah di bidang kesehatan maka perlu dibentuk organisasi 

dan tata kerja yang sesuai dengan perkembanagn otonomi daerah.  

Maka ditetapkanlah RSU dr. Slamet Garut melalui pemerintah kabupaten 

Garut nomor 20 tahun 2001 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja rumah 

sakit menjadi Badan Pengelola Rumah Sakit Umum dr. Slamet Garut. Setelah dr. 

H. Edi Budiman, MARS pension tahun 2003 maka digantilah direktu Badan 

Pengelola Rumah Sakit Umum dr. Slamet Garut. Oleh seorang dokter wanita 

yaitu dr. Hj. Yati maryati S, MM. pada tahun 2003 Badan Pengelola Rumah Sakit 

12 Umum dr. Slamet Garut mendapat prestasi dengan terakreditasinya secara 

penuh 12 pokja pelayanan dan sebagai juara II Rumah Sakit Sayang Ibu dan 
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Anak. Perhargaan demi penghargaan diraih oleh Badan Pengelola RSU dr. Slamet 

Garut dan pada tahun 2004 mendapatkan penghargaan juara II pelayanan prima 

wilayah jawa Barat dan sekarang Badan Pengelola RSU dr. Slamet Garut sedang 

mempersiapkan diri untuk menuju Pola Pengelolaan Keuangan Badab Layanan 

Umum Daerah (PPK-BLU), semoga Allah SWT mengabulkan apa yang dicita-

citakan khususnya oleh Badan Pengelola RSU Garut umunya oleh pemerintah 

Kabupaten Garut. 

4.2. Karakteristik Responden 

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner 

kepada pegawai sebagai pegawai, maka dapat diketahui karakteristik setiap 

pegawai dengan harapan agar informasi ini dapat dijadikan masukan bagi RSUD 

dr. Slamet Kabupaten Garut  dalam menilai Iklim Organisasi, kepuasan kerja, 

serta kinerja yang sesuai dengan karakteristik masing-masing pegawai dimasa 

yang akan datang.  Karakteristik yang dapat disajikan dalam penelitian ini 

meliputi : jenis kelamin pegawai, usia pegawai, pendidikan terakhir,serta masa 

kerja pegawai. 

Untuk lebih jelasnya mengenai aspek-aspek tersebut dapat dilihat pada 
tabel berikut ini : 

Tabel 4.1. KarakterIstik Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Frekuensi Prosentase (%) 
1. Pria 19 63.3 
2. Wanita 11 36.7 

Jumlah 30 100 
Sumber : Hasil pengolahan data primer 

Berdasarkan data tersebut di atas bahwa karakteristik pegawai menurut 

jenis kelamin sebagian besar RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut  adalah berjenis 
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kelamin pria yaitu sebanyak 63.3%.  Hal ini sesuai dengan proporsi pekerjaan 

yang sebagian besar dilakukan oleh pria, karena jenis kelamin sangat menentukan 

dalam menentukan kinerja. Selanjutnya Ruky (2001 ; 39) menyatakan bahwa jenis 

kelamin yaitu pria atau wanita tidak dibedakan dalam pengukuran kinerja 

pegawai, sehingga pegawai pria maupun wanita memiliki penilaian kinerja yang 

tidak dibedakan. 

Tabel 4.2. Karakteristik Pegawai Berdasarkan Usia 

No. Usia Frekuensi Prosentase (%) 
1. 31 – 35 6 20 
2. 36 - 40 5 16.7 
3. 41 – 45 8 26.7 
4. 46 – 50 4 13.3 
5. > 50 7 23.3 

Jumlah 30 100 
Sumber : Hasil pengolahan data  primer 

Pada tabel 4.2 di atas, dapat dilihat bahwa karakteristik pegawai 

berdasarkan usia sebagaian besar termasuk usia kritis yakni berkisar antara 41-45 

tahun yaitu sebanyak 26.7%.  Pada umumnya pegawai tersebut dari mulai 

penempatan sampai sekarang tidak pernah mutasi, kalaupun terjadi rotasi hanya 

berbeda dalam komoditas yang ditangani, Pada usia tersebut apabila pegawai 

bekerja pada pekerjaan yang sama atau rutinitas dari mulai mereka ditempatkan, 

biasanya semangat bekerja para pegawai mulai menurun atau menunujukkan 

kebosanan/ kejenuhan, sehingga mengakibatkan kinerja yang dihasilkan menjadi 

rendah. Kusriyanto (1998:98) yang menyatakan bahwa produktivitas pegawai 

dapat dicapai pada usia kerja pegawai, jika pengelolaan SDM pada suatu 

lembaga/organisasi relative sudah baik. 



 81 

Tabel 4.3. Karakteristik Pegawai Berdasarkan Pendidikan 

No. Pendidikan Frekuensi Prosentase (%) 
1. SD/SLTP 0 0.0 
2. SLTA 6 20 
3. D1/D2/D3 2 6.7 
4. S1 17 56.7 
5. S2 5 16.7 

Jumlah 30 100 
Sumber : Hasil pengolahan dat primer 

 Karakteristik pegawai berdasarkan pendidikan formal terakhir pada Tabel 

4.3. terlihat bahwa sebagian besar pegawai adalah lulusan S1 yaitu sebanyak 

56.7% dan diikuti lulusan SLTA sebanyak 20%. Pendidikan akan berpengaruh 

terhadap pola pikir dan kemampuan mereka dalam menganalisis permasalahan-

permasalan di lapangan sehingga akan berpengaruh terhadap komitmen yang pada 

akhirnya akan berpengaruh pula terhadap kinerja pegawai. Siagian (2008:83) yang 

menyatakan bahwa pendidikan akan menunjang prestasi kerja pegawai, namun 

tidak menutup kemungkinan pegawai dengan pendidikan kurang tinggi dapat 

mencapai prestasi puncak apabila memiliki etos kerja yang tinggi dan tujuan yang 

jelas. Bagi dengan pegawai pendidikan tersebut serta telah mengikuti latihan 

pegawai selain menunjang kinerja yang merupakan prestasi kerja pegawai juga 

akan menunjang promosi jabatan    

Tabel 4.4. Karakteristik Pegawai Berdasarkan Masa kerja 

No. Masa Kerja Frekuensi Prosentase (%) 
1. < 5 tahun 3 10 
2. 5 – 10 tahun 10 33.3 
3. 11 – 15 tahun 5 16.7 
4. 16 – 20 tahun  1 3.3 
5. 21 – 25 Tahun 2 6.7 
6. > 25 Tahun 9 30 
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 Jumlah 30 100 
Sumber : Hasil pengolahan dat primer 

 Tabel 4.4. menunjukkan bahwa karakteristik pegawai berdasarkan 

masa kerja para pegawai sebagian berasar antara 5-10 tahun yaitu sebanyak 

33.3%.  Apabila dilihat dari masa kerja, mereka rata-rata memiliki pengalaman 

yang cukup lama di bidang tugasnya masing-masing. Siagian (2008 ; 34) yang 

menyatakan bahwa masa kerja menunjang dalam meningkatkan prestasi kerja. 

Peningkatan prestasi kerja pegawai merupakan salah satu kriteria bahan penilaian 

pimpinan baik dalam promosi pegawai maupun penghargaan yang akan diberikan 

kepada pegawai. 

4.3. Gaya Kepemimipnan di RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut   
 

Robbin (2003:435) mengemukakan empat teori perilaku kepemimpinan. 

Teori pertama adalah berdasarkan dari penelitian Universitas Negeri Ohio yang 

berdasarkan pada dua dimensi, yaitu dimensi struktur prakarsa dan dimensi 

pertimbangan. Dimensi struktur prakarsa merujuk sejauhmana pemimpin 

berkemungkinan menetapkan dan menyusun perannya dan peran bawahannya 

dalammengupayakan pencapaian sasaran. Struktur ini mencakup perilaku yang 

berupaya mengorganisasi kerja, hubungan kerja dan sasaran. Pemimpin yang 

bercirikan tinggi dalam struktur prakarsa dapat digambarkan sebagai seseorang 

yang menugasi anggota-anggota kelompok dengan tugas-tugas tertentu, 

mengharapakan para bawahan mempertahankan standar kinerja yang pasti, dan 

menekankan dipenuhi tenggat waktu yang disepakati. Sementara dimensi 

pertimbangan digambarkan sejauhmana seseorang berkemungkinan memiliki 

hubungan pekerja yang dicirikan dengan rasa saling percaya, menghargai gagasan 
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bawahan, dan memperhatikan perasaan mereka. Pemimpin yang digambarkan 

tinggi dalam dimensi ini adalah pemimpin yang membantu bawahan dalam 

menyelesaikan masalah pribadi, ramah dan dapat didekati dan memperlakukan 

semua bawahan dengan adil. 

Teori perilaku yang kedua adalah yang dihasilkan Universitas 

Michigan (Robbin, 2003:436). Penelitian ini menghasilkan dua dimensi, yaitu 

berorientasi karyawan dan berorientasi produk. Pemimpin yang digambarkan 

pada berorientasi karyawan adalah menekankan hubungan antarpribadi, secara 

pribadi mereka berminat pada kebutuhan bawahan mereka dan menerima 

perbedaan pendapat individual di antara angota-anggotanya. Sementara 

pemimpin yang berorientasi produksi cenderung menekankan pada asperk 

teknis atau tugas atas pekerjaan tertentu, perhatian utamanya adalah pada 

penyelesaian tugas kelompok mereka, dan anggota-anggota kelompok 

merupakan alat untuk mencapai hasil akhir. 

Teori ketiga dikemukakan oleh Blake dan Mountuon (Robbin, 

2003:437). Mereka mengemukakan kisi-kisi manajerial berdasarkan pada 

dimensi kepedulian akan orang dan dimensi kepedulian akan produksi. Kisi-

kisi ini mampu menawarkan kerangka kerja untuk mengkonsep gaya 

kepemimpinan daripada untuk menyajikan informasi Baru yang nyata, yang 

akan mengurangi keruwetan masalah kepemimpinan, karena tidak banyak 

bukti substansif yang dapat digunakan untuk mendukung kesimpulan terhadap 

hasil yang merupakan gaya yang paling efektif dalam semua situasi. 

Mori keempat merupakan hasil dan penelitian di Skandinavia (Robbin, 
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2003:438), ditemukan dimensi berorientasi pengembangan. Pemimpin yang 

digambarkan dalam hal ini adalah pemimpin yang mengjhargai eksperimentasi 

mencari gagasan barn serta mengimplementasikan perubahan 

Perlu dikemukakan pula bahwa bahwa skor tertinggi dan terendah dari 

indikator-indikator  variabel gaya kepemimpinan yaitu skor tertinggi 5 x 30 = 150, 

sedangkan skor terendah 1 x 30 = 30 untuk setiap indikator, skor tersebut 

dipergunakan untuk mencari bobot setiap indikator dari variabel gaya 

kepemimpinan dengan rentang skor 40. Untuk lebih jelasnya mengenai indicator-

indikator  tersebut, dapat dilihat dalam tabel berikut ini; 

 
Tabel 4.5  Tanggapan responden mengenai Kepala sering berdiskusi 

dengan setiap pegawai, RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut , 
2019 (n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Setuju 6 20.0 30 
Setuju 20 66.7 80 
Ragu-Ragu 4 13.3 12 
Tidak Setuju 0 0.0 0 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 112 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

     
Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai Kepala 

sering berdiskusi dengan setiap pegawai dengan skor 112, hal ini menunjukkan 

bahwa para pegawai merasa puas karena kepala rumah sakit sering berdiskusi 

dengan para pegawai. Kondisi ini terlihat dari 20 responden yang memilih 

jawaban setuju.  
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Tabel 4.6  Tanggapan responden mengenai Kepala memperlakukan setiap 
pegawai secara sama antara satu dengan lainnya, RSUD dr. 
Slamet Kabupaten Garut , 2019 (n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Setuju 7 23.3 35 
Setuju 14 46.7 56 
Ragu-Ragu 7 23.3 21 
Tidak Setuju 2 6.7 4 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 116 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai Kepala 

memperlakukan setiap pegawai secara sama antara satu dengan lainnya dengan 

skor 116, hal ini menunjukkan bahwa para pegawai merasa puas karena kepala 

memperlakukan setiap pegawai secara sama antara satu dengan yang lainnya. 

Kondisi ini terlihat dari 14 responden yang memilih jawaban setuju. 

Tabel 4.7 Tanggapan responden mengenai Kepala bergaul secara informal 
dengan setiap pegawai untuk memberikan semangat, RSUD dr. 
Slamet Kabupaten Garut , 2019 (n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Setuju 8 26.7 40 
Setuju 10 33.3 40 
Ragu-Ragu 12 40.0 36 
Tidak Setuju 0 0.0 0 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 116 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai Kepala 

bergaul secara informal dengan setiap pegawai untuk memberikan semangat 

dengan skor 116, hal ini menunjukkan bahwa para pegawai merasa puas karena 
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kepala bergaul secara informal dengan setiap pegawai untuk memberikan 

semangat. Kondisi ini terlihat dari 12 responden yang memilih jawaban setuju.  

Tabel 4.8 Tanggapan responden mengenai Kepala memberikan contoh 
yang riil tentang tugas dan pekerjaan yang seharusnya 
dilakukan, RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut , 2019 (n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Setuju 3 10.0 15 
Setuju 16 53.3 64 
Ragu-Ragu 10 33.3 30 
Tidak Setuju 1 3.3 2 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 111 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai Kepala 

memberikan contoh yang riil tentang tugas dan pekerjaan yang seharusnya 

dilakukan dengan skor 111, hal ini menunjukkan bahwa para pegawai merasa 

puas karena kepala memberikan contoh yang riil tentang tugas dan pekerjaan yang 

seharusnya dilakukan. Kondisi ini terlihat dari 16 responden yang memilih 

jawaban setuju.  

Tabel 4.9 Tanggapan responden mengenai Kepala memiliki andil dalam 
pelaksanaan tugas dan pekerjaan, RSUD dr. Slamet Kabupaten 
Garut , 2019 (n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Setuju 4 13.3 20 
Setuju 9 30.0 36 
Ragu-Ragu 14 46.7 42 
Tidak Setuju 3 10.0 6 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 104 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 
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Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai Kepala 

memiliki andil dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan dengan skor 104, hal ini 

menunjukkan bahwa para pegawai merasa kurang puas karena kepala memiliki 

andil dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Kondisi ini terlihat dari 14 

responden yang memilih jawaban ragu-ragu.  

Tabel 4.10  Tanggapan responden mengenai Kepala senantiasa bergabung 
dalam semua kegiatan yang melibatkan anggota instansi, RSUD 
dr. Slamet Kabupaten Garut , 2019 (n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Setuju 6 20.0 30 
Setuju 20 66.7 80 
Ragu-Ragu 4 13.3 12 
Tidak Setuju 0 0.0 0 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 112 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

     
Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai Kepala 

senantiasa bergabung dalam semua kegiatan yang melibatkan anggota instansi 

dengan skor 112, hal ini menunjukkan bahwa para pegawai merasa puas karena 

Kepala senantiasa bergabung dalam semua kegiatan yang melibatkan anggota 

instansi. Kondisi ini terlihat dari 20 responden yang memilih jawaban setuju.  

 
Secara umum variabel Kepuasan Kerja pegawai di RSUD dr. Slamet 

Kabupaten Garut  dapat dilihat pada tabel 4.28 di bawah ini  

Tabel 4.11 Rangkuman Variabel Kepuasan Kerja Pegawai RSUD dr. Slamet 
Kabupaten Garut , 2019 (n=30) 

No. Indikator Skor Ket. 
1. Kepala sering berdiskusi dengan setiap pegawai 112 Setuju 
2. Kepala memperlakukan setiap pegawai secara sama antara satu 

dengan lainnya 116 Setuju 
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3. Kepala bergaul secara informal dengan setiap pegawai untuk 
memberikan semangat 116 Setuju 

4. Kepala memberikan contoh yang riil tentang tugas dan pekerjaan 
yang seharusnya dilakukan 111 Setuju 

5. Kepala memiliki andil dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan 104 Ragu-Ragu 
6. Kepala senantiasa bergabung dalam semua kegiatan yang 

melibatkan anggota instansi 112 Setuju 

 Jumlah 571  
 Rata-Rata Skor 111.8  

Sumber : Rekap dari Hasil Pengolahan SPSS 12.0 
   

Berdasarkan tabel 4.28 di atas, skor total nilai kumulatif variabel gaya 

kepeimpinan mencapai 1789. Dengan jumlah skor tertinggi adalah 5 x 5 x 30 = 

750, dan  jumlah skor terendah adalah 1 x 5 x 30 = 150. Klasifikasi skor jawaban 

responden variabel gaya kepemimpinan dapat digambarkan dalam tahapan bobot 

skor dengan rentang skor 120 sebagai berikut : 

 

 

Sangat Renda 
Rendah Cukup Tinggi 

 
Sangat Tinggi 

     
     
120 240 360 480       600 750 

                               571           
     
Berdasarkan Tabel 4.11 dan bobot skor variabel gaya kepemimpinan di 

atas, ternyata gaya kepemimpinan RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut  sudah 

tergolong baik, dalam arti menurut pegawai bahwa gaya kepimpinan kepala 

RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut  masih perlu ditingkatkan dan diperbaiki 

kedepannya, karena gaya kepemimpinan salah satu faktor yang berpengaruh pada 

kinerja pegawai di RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut . 
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4.4. Iklim Organisasi di RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut  
 
Iklim organisasi adalah segala sesuatu yang terdapat dalam lingkungan 

kerja yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh orang-orang 

yang berada dalam lingkungan tersebut.  Iklim organisasi merupakan 

karakteristik-karakteristik dan segala sesuatu yang dipersepsi dari lingkungan 

organisasi yang dihasilkan oleh tindakan-tindakan organisasi.  Iklim organisasi 

adalah suatu kondisi abstrak tetapi dapat dirasakan dalam bekerja. Iklim 

organisasi berkaitan dengan adanya rasa aman, nyaman dan terlindungi, yang 

membuat pegawai merasa puas dan terdorong untuk bekerja secara optimal 

sehingga prestasi kerja dapat tercapai.   

Sumantri (2001:134) menjelaskan tentang konsep Iklim organisasi istilah 

iklim atau climate, berasal dari bahasa Yunani yaitu incline.  Kata ini tidak hanya 

memberikan arti yang terbatas pada hal fisik saja, seperti temperatur atau tekanan, 

tetapi juga memiliki arti psikologis bahwa orang yang berada dalam suatu 

organisasi menggambarkan lingkungan internal organisasi tersebut.  Menurut 

Gilmer (1971) di dalam Sumantri (2001 :134) Iklim organisasi digambarkan 

sebagai organization culture, Psichological climate dan company personality.  

Iklim organisasi merupakan karakteristik-karakteristik tertentu yang membedakan 

suatu organisasi dengan organisasi lainnya dan mempengaruhi perilaku orang 

dalam organisasi tersebut.  Iklim organisasi tidak hanya mempengaruhi perilaku 

individu-individu di dalam organisasi, tetapi juga bagaimana organisasi itu 

berinteraksi dengan yang lain.   
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Menurut Davis (2002: 215) bahwa Iklim organisasi yang diartikan sebagai 

lingkungan manusia yang didalamnya para pekerja suatu organisasi melakukan 

pekerjaan.  Selanjutnya Davis juga mengemukakan bahwa iklim organisasi 

merupakan hal yang tidak dapat dilihat atau disentuh, tetapi ada.  Menurut 

Gannon (1979) dalam Sumantri (2001 :136) mengemukakan bahwa iklim 

organisasi merupakan lingkungan-lingkungan internal atau budaya dari suatu 

organisasi seperti yang dirasakan anggota-anggotanya. 

Perlu dikemukakan pula bahwa bahwa skor tertinggi dan terendah dari 

indikator-indikator  variabel Iklim Organisasi yaitu skor tertinggi 5 x 30 = 150, 

sedangkan skor terendah 1 x 30 = 30 untuk setiap indikator, skor tersebut 

dipergunakan untuk mencari bobot setiap indikator dari variabel iklim Organisasi 

dengan rentang skor 40. Untuk lebih jelasnya mengenai indicator-indikator  

tersebut, dapat dilihat dalam tabel berikut ini; 

Tabel 4.12. Tanggapan responden mengenai Penerapan kebijakan atau 
peraturan yang berlaku saat ini dalam mekanisme kerja sangat 
efektif, RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut , 2019 (n=30) 

Tanggapan 
 

Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 
(FxSkala) 

Sangat Setuju 9 30.0 45 
Setuju 15 50.0 60 
Ragu-Ragu 9 20.0 27 
Tidak Setuju 0 0.0 0 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 132 
Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

     
                      Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

Penerapan kebijakan atau peraturan yang berlaku saat ini dalam mekanisme kerja 

sangatefektif dengan skor 132, hal ini menunjukkan bahwa Penerapan kebijakan 
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atau peraturan yang berlaku saat ini dalam mekanisme kerja sudah efektif. Hal ini 

terlihat dari 15 responden yang memilih jawaban setuju.   

Tabel 4.13. Tanggapan Responden mengenai prosedur kerja yang berjalan 
saat ini sangat jelas, RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut , 2019 
(n=30) 

Tanggapan 
 

Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 
(FxSkala) 

Sangat Setuju 0 0.0 0 
Setuju 2 6.7 8 
Ragu-Ragu 3 10.0 9 
Tidak Setuju 25 83.3 50 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 67 
Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 
 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

prosedur kerja yang berjalan saat ini sangat jelas dengan skor 67, hal ini 

menunjukkan bahwa prosedur kerja yang berjalan saat ini masih remang-remang 

atau tidak jelas. Hal ini terlihat dari 25 responden yang memilih jawaban tidak 

setuju.  

Tabel 4.14. Tanggapan responden mengenai Selalu mentaati kebijakan 
Organisasi yang ada, RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut , 2019 
(n=30) 

Tanggapan 
 

Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 
(FxSkala) 

Sangat Setuju 2 6.7 10 
Setuju 2 6.7 4 
Ragu-Ragu 19 63.3 57 
Tidak Setuju 7 23.3 14 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 85 
Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 
 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai Selalu 

mentaati kebijakan Organisasi yang ada dengan skor 85, hal ini menunjukkan 
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bahwa pegawai tidak selalu mentaati kebijakan Organisasi yang ada. Hal ini 

terlihat dari 19 responden yang memilih jawaban ragu-ragu.   

Tabel 4.15. Tanggapan responden mengenai Merasa nyaman sebagai 
pegawai di RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut , RSUD dr. 
Slamet Kabupaten Garut , 2019 (n=30) 

Tanggapan 
 

Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 
(FxSkala) 

Sangat Setuju 1 3.3 5 
Setuju 5 16.7 20 
Ragu-Ragu 24 80.0 72 
Tidak Setuju 0 0.0 0 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 97 
Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

 
Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai Merasa 

nyaman sebagai Pegawai di RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut  dengan skor 97, 

hal ini menunjukkan Pegawai belum merasa nyaman sebagai pegawai di RSUD 

dr. Slamet Kabupaten Garut . Hal ini terlihat dari 24 responden yang memilih 

jawaban ragu-ragu.   

Tabel 4.16. Tanggapan responden mengenai Keadaan situasi dalam 
mengambil suatu keputusan sangat nyaman, RSUD dr. Slamet 
Kabupaten Garut , 2019 (n=30) 

Tanggapan 
 

Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 
(FxSkala) 

Sangat Setuju 1 3.3 5 
Setuju 9 30.0 36 
Ragu-Ragu 20 66.7 60 
Tidak Setuju 0 0.0 0 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 101 
Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

 
Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

Keadaan situasi dalam mengambil suatu keputusan sangat nyaman dengan skor 
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101, hal ini menunjukkan bahwa para pegawai belum siap ketika menghadapai 

keadaan situasi dalam mengambil suatu keputusan. Hal ini terlihat dari 20 

responden yang memilih jawaban ragu-ragu.   

Tabel 4.17. Tanggapan responden mengenai Dalam mengambil keputusan/ 
memecahkan persoalan selalu bertanya kepada Atasan, RSUD 
dr. Slamet Kabupaten Garut , 2019 (n=30) 

Tanggapan 
 

Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 
(FxSkala) 

Sangat Setuju 0 0.0 0 
Setuju 5 16.7 20 
Ragu-Ragu 10 33.3 30 
Tidak Setuju 15 50.0 30 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 80 
Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 
 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai Dalam 

mengambil keputusan/ memecahkan persoalan selalu bertanya kepada Atasan 

dengan skor 80, hal ini menunjukkan bahwa para pegawai dalam mengambil 

keputusan/ memecahkan persoalan jarang bertanya kepada Atasan. Hal ini terlihat 

dari 15 responden yang memilih jawaban tidak setuju.   

Tabel 4.18 Tanggapan responden mengenai Dalam menetapkan suatu target 
pekerjaan disesuaikan dengan kemampuan/kompetensi 
pegawai dan menjadi suatu tantangan dan resiko dalam 
pekerjaan, RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut , 2019 (n=30) 

Tanggapan 
 

Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 
(FxSkala) 

Sangat Setuju 0 0.0 0 
Setuju 5 16.7 20 
Ragu-Ragu 23 76.7 69 
Tidak Setuju 2 6.7 4 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 93 
Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

 



 94 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai Dalam 

menetapkan suatu target pekerjaan disesuaikan dengan kemampuan/kompetensi 

pegawai dan menjadi suatu tantangan dan resiko dalam pekerjaan dengan skor 93, 

hal ini menunjukkan bahwa para pegawai merasa dalam menetapkan suatu target 

pekerjaan tidak dsesuaikan dengan kemampuan/kompetensi dan menjadi suatu 

tantangan dan resiko dalam pekerjaan. Hal ini terlihat dari 23 responden yang 

memilih jawaban ragu-ragu. 

Tabel 4.19. Tanggapan Responden mengenai Dalam melaksanakan 
pekerjaan selalu memperoleh imbalan dan penghargaan, 
RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut , 2019 (n=30) 

Tanggapan 
 

Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 
(FxSkala) 

Sangat Setuju 0 0.0 0 
Setuju 1 3.3 4 
Ragu-Ragu 9 30.0 27 
Tidak Setuju 20 66.7 40 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 71 
Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

 
Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai Dalam 

melaksanakan pekerjaan selalu memperoleh imbalan dan penghargaan dengan 

skor 71, hal ini menunjukkan bahwa para pegawai merasa dalam melaksanakan 

pekerjaan tidak memperoleh imbalan dan penghargaan. Hal ini terlihat dari 20 

responden yang memilih jawaban tidak setuju.   

Tabel 4.20. Tanggapan Responden mengenai mendapat ke  Informasi 
pengorganisasian dan perumusan pekerjaan dalam hal visi, 
misi dan sasaran kerja, RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut , 
2019 (n=30) 

Tanggapan 
 

Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 
(FxSkala) 

Sangat Setuju 0 0.0 0 
Setuju 6 20.0 24 
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Ragu-Ragu 24 80.0 72 
Tidak Setuju 0 0.0 0 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 96 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 
 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

mendapat kejelasan  Informasi pengorganisasian dan perumusan pekerjaan dalam 

hal visi, misi dan sasaran kerja dengan skor 96, hal ini menunjukkan para pegawai 

merasa tidak mendapat Ketidakjelasan  Informasi pengorganisasian dan 

perumusan pekerjaan dalam hal visi, misi dan sasaran kerja. Hal ini terlihat dari 

24 responden yang memilih jawaban ragu-ragu.  

Tabel 4.21. Tanggapan responden mengenai Diantara rekan 
sejawat/bawahan maupun pimpinan telah memiliki sikap saling 
mempercayai dalam bekerja sesuai dengan tugas, wewenangan 
dan tanggung jawab masing-masing, RSUD dr. Slamet 
Kabupaten Garut , 2019 (n=30) 

Tanggapan 
 

Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 
(FxSkala) 

Sangat Setuju 1 3.3 5 
Setuju 5 16.7 20 
Ragu-Ragu 24 80.0 96 
Tidak Setuju 0 0.0 0 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 121 
Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

 
Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

Diantara rekan sejawat/bawahan maupun pimpinan telah memiliki sikap saling 

mempercayai dalam bekerja sesuai dengan tugas, wewenangan dan tanggung 

jawab masing-masing dengan skor 121, hal ini menunjukkan bahwa para pegawai 

dengan rekan sejawat/bawahan maupun pimpinan belum memiliki sikap saling 

mempercayai dalam bekerja sesuai dengan tugas, wewenangan dan tanggung 
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jawab masing-masing. Hal ini terlihat dari 24 responden yang memilih jawaban 

ragu-ragu. 

Tabel 4.22. Tanggapan responden mengenai Sikap pegawai apabila teman 
rekan kerja memiliki banyak pekerjaan yang belum 
terselesaikan selalu ingin meolong, RSUD dr. Slamet 
Kabupaten Garut , 2019 (n=30) 

Tanggapan 
 

Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 
(FxSkala) 

Sangat Setuju 1 3.3 5 
Setuju 9 30.0 36 
Ragu-Ragu 20 66.7 60 
Tidak Setuju 0 0.0 0 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 101 
Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

 
Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai Sikap 

pegawai apabila teman rekan kerja memiliki banyak pekerjaan yang belum 

terselesaikan selalu ingin menolong dengan skor 101, hal ini menunjukkan bahwa 

para pegawai cenderung jarang menolong apabila teman sejawat memiliki banyak 

pekerjaan yang belum terselesaikan. Hal ini terlihat dari 20 responden yang 

memilih jawaban ragu-ragu.   

Tabel 4.23. Tanggapan responden mengenai Dalam lingkungan bekerja 
pegawai merasa bersahabat dengan atasan, bawahan maupun 
rekan sejawat, RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut , 2019 (n=30) 

Tanggapan 
 

Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 
(FxSkala) 

Sangat Setuju 0 0.0 0 
Setuju 5 16.7 20 
Ragu-Ragu 10 33.3 30 
Tidak Setuju 15 50.0 30 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 80 
Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 
 



 97 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai Dalam 

lingkungan bekerja pegawai merasa bersahabat dengan atasan, bawahan maupun 

rekan sejawat dengan skor 80, hal ini menunjukkan bahwa para pegawai merasa 

dalam lingkungan bekerja sebagai pegawai merasa jauh dengan atasan, bawahan 

maupun rekan sejawat. Hal ini terlihat dari 15 responden yang memilih jawaban 

tidak setuju.   

Secara umum Iklim Organisasi di RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut  

dapat dilihat pada tabel 4.24 di bawah. 

Tabel 4.24 Rangkuman Iklim Organisasi RSUD dr. Slamet Kabupaten 
Garut , 2019 (n=30) 

No. Indikator Skor Kriteria 
1. Penerapan kebijakan atau peraturan yang berlaku saat ini 

dalam mekanisme kerja sangat efektif  132 Setuju 

2. prosedur kerja yang berjalan saat ini sangat jelas 
 67 Tidak Setuju 

3. Selalu mentaati kebijakan Organisasi yang ada 85 Ragu-ragu 
4. Merasa nyaman sebagai pegawai di RSUD dr. Slamet 

Kabupaten Garut  97 Ragu-ragu 

5. Keadaan situasi dalam mengambil suatu keputusan sangat 
nyaman 101 Ragu-ragu 

6. Dalam mengambil keputusan/ memecahkan persoalan 
selalu bertanya kepada Atasan  80 Ragu-ragu 

7. Dalam menetapkan suatu target pekerjaan disesuaikan 
dengan kemampuan/kompetensi pegawai dan menjadi 
suatu tantangan dan resiko dalam pekerjaan 

93 
Ragu-ragu 

8. Dalam melaksanakan pekerjaan selalu memperoleh 
imbalan dan penghargaan 71 Tidak setuju 

9. Mendapat kejelasan  Informasi pengorganisasian dan 
perumusan pekerjaan dalam hal visi, misi dan sasaran 
kerja  

96 
Ragu-ragu 

10. Diantara rekan sejawat/bawahan maupun pimpinan telah 
memiliki sikap saling mempercayai dalam bekerja sesuai 
dengan tugas, wewenangan dan tanggung jawab masing-
masing 

121 

Ragu-ragu 

11. Sikap pegawai apabila teman rekan kerja memiliki banyak 
pekerjaan yang belum terselesaikan selalu ingin menolong 101 Ragu-ragu 

12. Dalam lingkungan bekerja merasa bersahabat dengan 
atasan, bawahan maupun rekan sejawat 80 Ragu-ragu 

 Jumlah 1124  

Sumber : Rekap dari Hasil Pengolahan SPSS 12.0 
 

Berdasarkan tabel 4.24 di atas, skor total nilai kumulatif variabel iklim 
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organisasi mencapai 1124. Dengan jumlah skor tertinggi adalah 5 x 12 x 30 = 

1800, dan  jumlah skor terendah adalah 1 x 12 x 30 = 360. Klasifikasi skor 

jawaban pegawai variabel iklim organisasi dapat digambarkan dalam tahapan 

bobot skor dengan rentang skor 288 sebagai berikut : 

Sangat Tidak 
Setuju Tidak Setuju Ragu-Ragu 

 
Setuju 

Sangat Setuju 

     
     

360 648 936 1224       1512 1800 
                              1124            
     
Berdasarkan bobot skor variabel iklim organisasi di atas, ternyata iklim 

organisasi RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut  masih belum baik, dalam arti Iklim 

Organisasi yang diterapkan RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut  masih perlu 

dibenahi dan diperbaiki kedepannya, karena Iklim organisasi salah satu faktor 

yang berpengaruh pada kinerja. 

 

4.5 Kinerja Pegawai RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut  
 

Organisasi dalam menjalankan perannya akan bertumpu pada aktivitas 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.  Pencapaian tujuan ini dilakukan melalui 

kerjasama antara anggota organisasi.  Tujuan organisasi akan dapat diwujudkan 

secara optimal apabila didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang 

memiliki kualitas yang baik.  Apabila kualitas dari para sumber daya manusia 

baik maka ia akan menghasilkan kinerja yang baik pula dan kondisi seperti itu 

akan memberikan dampak pada produktivitas yang dihasilkan. 
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Istilah kinerja berasal dari kata Job Performance atau Actual Performance 

(prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang).  

Mangkunegara (2005:67) berpendapat bahwa kinerja adalah hasil kerja secara 

kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.  

Sedangkan Kusriyanto dalam (Mangkunagara, 2005) mendefisikan kinerja adalah 

perbandingan hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu.    

Kinerja pegawai merupakan kemampuan yang diberikan dan ditunjukkan 

pegawai pada saat melakukan tugas-tugasnya, dengan kata lain bahwa kinerja 

pegawai bisa dikatakan sebagai penampilan kerja yang ditunjukkan pegawai di 

tempat kerjanya, dan kinerja pegawai juga bisa dikatakan sebagai kemampuan 

yang diperlihatkan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya. 

Perlu dikemukakan pula bahwa bahwa skor tertinggi dan terendah dari 

indikator-indikator  variabel kinerja yaitu skor tertinggi 5 x 30 = 150, sedangkan 

skor terendah 1 x 30 = 30 untuk setiap indikator, skor tersebut dipergunakan 

untuk mencari bobot setiap indikator dari variabel kinerja dengan rentang skor 40. 

Untuk lebih jelasnya mengenai indicator-indikator  tersebut, dapat dilihat dalam 

tabel berikut ini; 

Tabel 4.25 Tanggapan responden mengenai Ketercapaian target dalam 
bekerja, RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut , 2019 (n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Setuju 4 13.3 20 
Setuju 10 33.3 40 
Ragu-Ragu 15 50.0 45 
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Tidak Setuju 1 3.3 2 
Sangat tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 107 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

     
Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

Ketercapaian target dalam bekerja, dengan skor 107, hal ini berarti para pegawai 

merasa belum ada Ketercapaian target dalam bekerja. Hal ini terlihat dari 15 

responden memilih jawaban ragu-ragu. 

 

 

Tabel 4.26 Tanggapan responden mengenai Efisiensi waktu untuk 
mengerjakan suatu pekerjaan, RSUD dr. Slamet Kabupaten 
Garut , 2019 (n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Setuju 5 16.7 25 
Setuju 12 40.0 48 
Ragu-Ragu 11 36.7 33 
Tidak Setuju 2 6.7 4 
Sangat tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 110 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai Efisiensi 

waktu untuk mengerjakan suatu pekerjaan, dengan skor 110, hal ini berarti para 

pegawai merasa belum efesien waktu dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Hal ini 

terlihat dari 12 responden memilih jawaban setuju dan ragu-ragu. 

Tabel 4.27 Tanggapan responden mengenai Ketelitian dalam melaksanakan 
pekerjaan, RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut , 2019 (n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Setuju 3 10.0 15 
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Setuju 16 53.3 64 
Ragu-Ragu 11 36.7 33 
Tidak Setuju 0 0.0 0 
Sangat tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 112 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

Ketelitian dalam melaksanakan pekerjaan, dengan skor 112, hal ini berarti para 

pegawai merasa ada Ketelitian dalam melaksanakan pekerjaan. Hal ini terlihat 

dari 16 responden memilih jawaban setuju. 

 

Tabel 4.28 Tanggapan responden mengenai Penguasaan pengetahuan 
mengenai pekerjaan yang dihadapi selama ini, RSUD dr. Slamet 
Kabupaten Garut , 2019 (n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Setuju 2 6.7 10 
Setuju 11 36.7 44 
Ragu-Ragu 14 46.7 42 
Tidak Setuju 3 10.0 6 
Sangat tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 102 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

Penguasaan pengetahuan mengenai pekerjaan yang dihadapi selama ini, dengan 

skor 102, hal ini para pegawai merasa belum ada Penguasaan pengetahuan 

mengenai pekerjaan yang dihadapi selama ini. Hal ini terlihat dari 14 responden 

memilih jawaban ragu-ragu 
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Tabel 4.29 Tanggapan responden mengenai Dalam menyelesaikan pekerjaan 
anda selalu mengeluarkan ide-ide atau gagasan untuk mengatasi 
masalah yang rumit, RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut , 2019 
(n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Setuju 3 10.0 15 
Setuju 10 33.3 40 
Ragu-Ragu 16 53.3 48 
Tidak Setuju 1 3.3 2 
Sangat tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 107 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai Dalam 

menyelesaikan pekerjaan anda selalu mengeluarkan ide-ide atau gagasan untuk 

mengatasi masalah yang rumit, dengan skor 107, hal ini berarti para pegawai 

merasa Dalam menyelesaikan pekerjaan nya belum mengeluarkan ide-ide atau 

gagasan untuk mengatasi masalah yang rumit. Hal ini terlihat dari 16 responden 

memilih jawaban ragu-ragu. 

Tabel 4.30 Tanggapan responden  mengenai selalu berusaha bekerjasama 
dengan sesama rekan untuk menyelesaikan pekerjaan, RSUD 
dr. Slamet Kabupaten Garut , 2019 (n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Setuju 6 20.0 30 
Setuju 11 36.7 44 
Ragu-Ragu 13 43.3 39 
Tidak Setuju 0 0.0 0 
Sangat tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 113 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai selalu 

berusaha bekerjasama dengan sesama rekan untuk menyelesaikan pekerjaan, 

dengan skor 113, hal ini berarti para pegawai belum berusaha bekerjasama dengan 
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sesama rekan untuk menyelesaikan pekerjaan. Hal ini terlihat dari 13 responden 

memilih jawaban ragu-ragu. 

Tabel 4.31 Tanggapan responden mengenai organisasi selalu bertanggung 
jawab dan berani menanggung resiko terhadap pekerjaan dan 
keputusan yang diambil, RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut , 
2019 (n=30) 

Tanggapan 
 

Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Setuju 3 10.0 15 
Setuju 16 53.3 64 
Ragu-Ragu 11 36.7 33 
Tidak Setuju 0 2.0 2 
Sangat tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 112 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai selalu 

bertanggung jawab dan berani menanggung resiko terhadap pekerjaan dan 

keputusan yang diambil, dengan skor 112, hal ini berarti para pegawai belum 

bertanggung jawab dan berani menanggung resiko terhadap pekerjaan dan 

keputusan yang diambil. Hal ini terlihat dari 16 responden memilih jawaban ragu-

ragu. 

Tabel 4.32 Tanggapan responden mengenai mampu mengambil keputusan 
dalam menyelesaikan masalah dengan memperhatikan 
ketentuan-ketentuan yang berlaku, RSUD dr. Slamet 
Kabupaten Garut , 2019 (n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Setuju 2 6.7 10 
Setuju 11 36.7 44 
Ragu-Ragu 14 46.7 42 
Tidak Setuju 3 10.0 6 
Sangat tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 102 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 
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Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai mampu 

mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah dengan memperhatikan 

ketentuan-ketentuan yang berlaku, dengan skor 102, hal ini berarti para pegawai 

merasa belum mampu mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah 

dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hal ini terlihat dari 14 

responden memilih jawaban ragu-ragu. 

Tabel 4.33 Tanggapan responden rekan kerja saling membantu pekerjaan 
hingga selesai, RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut , 2019 (n=30) 

Tanggapan Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) Skor 

Sangat Setuju 3 10.0 15 
Setuju 10 33.3 40 
Ragu-Ragu 16 53.3 48 
Tidak Setuju 1 3.3 2 
Sangat tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 105 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai memiliki 

loyalitas terhadap organisasi untuk menjaga  keutuhan/ integritas organisasi, 

dengan skor 105, hal ini berarti pegawai merasa belum memiliki loyalitas 

terhadap organisasi untuk menjaga  keutuhan/ integritas organisasi. Hal ini terlihat 

dari 16 responden memilih jawaban ragu-ragu. 

 

Tabel 4.34 Rangkuman variabel Kinerja Pegawai RSUD dr. Slamet 
Kabupaten Garut , 2019 (n=30) 

No. Indikator Skor Ket. 
1. Ketercapaian target dalam bekerja 107 Setuju 
2. Efisiensi waktu untuk mengerjakan suatu pekerjaan  110 Setuju 
3. Ketelitian dalam melaksanakan pekerjaan  112 Setuju 
4. Penguasaan pengetahuan mengenai pekerjaan yang 

dihadapi selama ini 102 Ragu-Ragu 

5. Dalam menyelesaikan pekerjaan anda selalu mengeluarkan 107 Setuju 
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ide-ide atau gagasan untuk mengatasi masalah yang rumit 
6. selalu berusaha bekerjasama dengan sesama rekan untuk 

menyelesaikan pekerjaan 113 Setuju 

7. selalu bertanggung jawab dan berani menanggung resiko 
terhadap pekerjaan dan keputusan yang diambil 112 Setuju 

8. mampu mengambil keputusan dalam menyelesaikan 
masalah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang 
berlaku 

102 
Ragu-ragu 

9. memiliki loyalitas terhadap organisasi untuk menjaga  
keutuhan/ integritas organisasi 105 Setuju 

 Jumlah 970  
Sumber : Rekap dari Hasil Pengolahan SPSS 12.0 
 

Berdasarkan tabel 4.38 di atas, skor total nilai kumulatif variabel kinerja 

mencapai 970. Dengan jumlah skor tertinggi adalah 5 x 9 x 30 = 1350, dan  

jumlah skor terendah adalah 1 x 9 x 30 = 270. Klasifikasi skor jawaban responden 

variabel kinerja dapat digambarkan dalam tahapan bobot skor dengan rentang skor 

216 sebagai berikut : 

 

Sangat Tidak 
Setuju Setuju Ragu-Ragu Setuju 

 
Sangat Setuju 

     
     
270 486 702 918       1134 1350 

                               970   
     
Berdasarkan Tabel 4.38 di atas, ternyata RSUD dr. Slamet Kabupaten 

Garut  memiliki kinerja pegawai yang tinggi bahkan beberapa pegawai memiliki 

kinerja yang sangat tinggi. Hal ini menimbulkan hal baik bagi pihak organisasi  

karena kinerja pegawai RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut  meningkat 

 

4.6 Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Iklim Organisasi terhadap Kinerja 
Pegawai RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut  
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Untuk mengungkap pengaruh sebuah variabel atau seperangkat variabel 

terhadap varibel lain , dapat digunakan Analisis Jalur ( Path Analysis). Pada 

analisis jalur ini besarnya pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya, baik 

langsung maupun tidak langsung dapat diketahui.  Sebelum mengambil keputusan 

mengenai besarnya pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya tersebut, 

terlebih dahulu dilakukan pengujian hipotesis, baik pengujian secara keseluruhan 

ataupun secara individual. 

Untuk mengetahui apakah varibel bebas yaitu Pengaruh gaya 

kepemimpinan dan iklim organisasi terhadap Kinerja pegawai RSUD dr. Slamet 

Kabupaten Garut  dilakukan dengan menggunakan analisis jalur (path analysis) 

dan software yang digunakan adalah SPSS release 12. Adapun langkah yang 

dilakukan adalah menghitung korelasi antar variabel, sehingga diperoleh seperti 

tabel 4.35 di bawah ini. 

Tabel  4.35 Matriks Korelasi Antar Variabel 

Correlations 
 Kinerja Gaya 

Kepemimpinan 
Iklim 

Organisasi 

Pearson Correlation 
Kinerja 1.000 .591 .489 
Gaya Kepemimpinan .591 1.000 .359 
Iklim Organisasi .489 .359 1.000 

Sig. (1-tailed) 
Kinerja . .000 .000 
Gaya Kepemimpinan .000 . .005 
Iklim Organisasi .000 .005 . 

N 
Kinerja 30 30 30 
Gaya Kepemimpinan 30 30 30 
Iklim Organisasi 30 30 30 

 
Sumber : hasil output SPSS 
 
Selanjutnya berdasarkan kepada hasil perhitungan matriks korelasi dapat 

dihitung koefisien jalur, pengaruh secara keseluruhan dari X1 sampai X2 serta 
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koefisien jalur variabel lainnya di luar variabel X1 sampai X2 seperti tabel 4.39 di 

bawah ini. 

Tabel 4.36 Besarnya Koefisien Jalur 

Koefisien jalur X1 terhadap X2 px1x2 0.359 

Koefisien jalur X1 terhadap Y pyx1 0.477 

Koefisien jalur X2 terhadap Y pyx2 0.318 

     Sumber : hasil output SPSS 

Hasil perhitungan untuk koefisien detreminasi multiple (R2 Y.X1, X2,). 

Koefisien korelasi (R Y.X1, X2), koefisien determinasi variabel lain terhadap Y (P2 Y 

Є), dan koefisien jalur variabel lain terhadap Y (P Y Є), secara rincin ditunjukan 

oleh tabel 4.41 berikut ini : 

 

Tabel 4.37 Koefisien Determinasi Multiple, dan Koefisien Jalur Variabel 
Lain 

 

Determinasi Multiple (R2) R2 Y.X1, X2,  0.437 

Koefisien Korelasi Multiple R Y.X1, X2, 0.661 

Determinasi Var. Lain terhadap Y P2 Y Є 0.563 

Sumber : hasil output SPSS 

artinya bahwa pengaruh variabel X1, dan X2 secara bersama-sama terhadap 

variabel Y sebesar 0.437 atau 43.7% variabel X1, dan X2 secara bersama-sama 

mempengaruhi Y, dan sisanya 0.563 atau 56.3% dipengaruhi variabel lain yang 

tidak masuk dalam penelitian 
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Didasarkan pada kerangka teori bahwa ada pengaruh antara Pengaruh gaya 

kepemimpinan dan iklim organisasi terhadap Kinerja pegawai RSUD dr. Slamet 

Kabupaten Garut  selanjutnya akan  menguji hipotesis secara keseluruhan tersebut 

dengan bentuk seperti tabel 4.38 sebagai berikut  : 

Tabel 4.38 Hasil Pengujian Simultan X1 dan X2 terhadap Y 

ANOVAa 
Model Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 340.678 2 170.339 18.268 .000b 
Residual 438.249 27 9.324   
Total 778.927 29    

 

Sumber : Output SPSS 12.0 

Dari tabel 4.51 di atas, terlihat bahwa nilai Fhitung sebesar 18.268 dengan 

sig. Level sebesar 0.00 lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan hasil 

pengujian simultan terbukti atau signifikan, sehingga dapat diteruskan pada 

analisis lebih lanjut dengan pengujian secara parsial. 

Sedangkan hasil hubungan kausal atau pengaruh  secara langsung X1 dan 

X2 terhadap Y, dapat dilihat pada tabel 4.39 di bawah ini.  

Tabel 4.39  Pengaruh Variabel X1 dan X2 ke Y dan Pengaruh Diluar 
Variabel X1 dan X2 

 

Interpretasi Analisis Jalur 

Keterangan Pengaruh % 

 Pengaruh X1, X2  ke Y 0.437 43.7 

 Pengaruh Diluar X1, X2 0.563 56.3 

Jumlah  100 

Sumber : Hasil Pengolahan Statistik Program SPSS 
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Dari hasil pengujian dapat diketahui bahwa gaya kepemimpinan dan 

iklim organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai di RSUD dr. Slamet 

Kabupaten Bandung yakni sebesar 43.7%, sedangkan sisanya sebesar 56.3% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis yaitu motivasi 

kerja, komitmen, budaya kerja, lingkungan kerja. Namun apabila dilihat secara 

parsial gaya kepemimpinan dominan mempengaruhi kinerja daripada iklim 

organisasi, dari  hasil pengujian hipotesis tersebut dapat digambarkan diagram 

hubungan kausal variabel X1, X2 terhadap Y sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sebagaimana pada  gambar 4.1 di atas,  terlihat bahwa Gaya 

Kepemimpinan dominan mempengaruhi Kinerja dengan koefisien jalur sebesar 

0.477 dengan thitung sebesar 4.070 dengan nilai ttabel pada taraf signifikansi α(0,05) 

=1.67, daripada Iklim Organisasi sebesar 0.318 dengan thitung sebesar 2.712 

rX1X2=0.359 

R2
YX1YX2= 0.437 

 X1 

X2 

PYX1=0.477 
t YX1=4.070 

Y 

PYX2=0.318 
t YX2=2.712 

Gambar 4.1 Diagram Kausal antara Gaya Kepemimpinan (X1) dan 
Iklim Organisasi (X2) terhadap Kinerja (Y) 

 =0.563 
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dengan nilai ttabel pada taraf signifikansi α(0,05) =1.67, serta kedua variabel 

tersebut terbukti mempengaruhi kinerja, sebagaimana terlihat pada Tabel 4.40 di 

bawah ini 

Tabel 4.40 Pengujian Koefisien Jalur secara Parsial 
 

Simbol 
Koefisien Jalur 

thitung ttabel Kesimpulan 

 
PYX1 

 
0.477 

 
4.070 

 
1.67 

Ho tolak 
Terdapat pengaruh Gaya Kepemimpinan 
terhadap kinerja 
 

 
PYX2 

 
0.318 

 
2.712 

 
1.67 

Ho tolak 
Terdapat pengaruh Iklim Organisasi 
terhadap kinerja 
 

  Sumber : hasil perhitungan 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka dapat terungkap bahwa gaya 

kepemimpinan erhadap kinerja pegawai baik secara langsung maupun tidak 

langsung RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut  dapat dilihat pada tabel  4.41 

dibawah ini : 

Tabel 4.41 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Dari gaya 
kepemimpinan Terhadap Kinerja 

 

Interpretasi Analisis Jalur 

Ket   Pengaruh % 

X1 Pengaruh langsung ke Y 0.227529 22.7529 

 Pengaruh tidak langsung melalui X2 ke Y 0.054455 5.445527 

Jumlah   0.281984 28.19843 
Sumber : Hasil Pengolahan Statistik Program SPSS 

Dari tabel di atas dapat terlihat  bahwa kontribusi gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja secara langsung sebesar 22.7529% dengan koefisien thitung 
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sebesar 4.070, sedangkan untuk nilai ttabel pada taraf signifikansi α(0,05) =1.67, 

karena nilai thitung > ttabel, serta tidak langsung melalui variabel iklim organisasi 

sebesar 5.445527%. Sedangkan kontribusi gaya kepemimpinan terhadap kinerja 

secara keseluruhan mencapai 28.19843%, dapat disimpulkan bahwa gaya 

kepemimpinan signifikan berpengaruh langsung terhadap kinerja, bukti empiris 

ini memberikan indikasi bahwa dalam upaya  meningkatkan kinerja, perlu adanya 

perbaikan faktor paradigma gaya kepemimpinan, karena faktor gaya 

kepemimpinan terkait erat dengan peningkatan Kinerja. Koefisien jalur 

menunjukkan nilai positif dan signifikan, artinya dimana semakin baik gaya 

kepemimpinan yang ada, maka kinerja akan meningkat. 

Demikian juga, hasil perhitungan di atas, maka dapat terungkap bahwa 

pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja pegawai RSUD dr. Slamet Kabupaten 

Garut  baik secara langsung maupun tidak langsung dapat terlihat pada tabel 4.42 

di bawah ini : 

Tabel 4.42 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung dari iklim organisasi 
Terhadap Kinerja 

 

Interpretasi Analisis Jalur 

Ket   Pengaruh % 

X2 Pengaruh langsung ke Y 0.101124 10.1124 

  Pengaruh tidak langsung melalui X1 ke Y 0.054455 5.445527 

Jumlah   0.155579 15.55793 
Sumber : Hasil Pengolahan Statistik Program SPSS 

Dari tabel di atas dapat terlihat  bahwa kontribusi iklim organisasi 

terhadap Kinerja secara langsung sebesar 10.1124% dengan koefisien thitung 
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sebesar 2.712, sedangkan untuk nilai ttabel pada taraf signifikansi α(0,05) =1.67, 

karena nilai thitung > ttabel, serta tidak langsung melalui variabel gaya 

kepemimpinan sebesar 5.445527%. Sedangkan kontribusi iklim organisasi 

terhadap kinerja secara keseluruhan mencapai 15.55793%, dapat disimpulkan 

bahwa iklim organisasi signifikan berpengaruh langsung terhadap kinerja, bukti 

empiris ini memberikan indikasi bahwa dalam upaya  meningkatkan kinerja, perlu 

adanya perbaikan faktor iklim organisasi, karena faktor iklim organisasi terkait 

erat dengan peningkatan kinerja. Koefisien jalur menunjukkan nilai positif dan 

signifikan, artinya dimana semakin baik iklim organisasi yang diciptakan akan 

mengakibatkan meningkatkanya kinerja pegawai RSUD dr. Slamet Kabupaten 

Garut . 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui 

Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Iklim Organisasi  Terhadap Kinerja Pegawai 

RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Gaya Kepemimpinan yang terjadi RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut belum 

sesuai dengan kebutuhan organisasi, dalam arti Gaya Kepemimpinan 

merupakan salah satu faktor yang memilik pengaruh besar pada kelangsungan 

organisasi, namun terdapat beberapa unsur/indikator yang dinilai kurang 

nyaman, sehingga responden lebih banyak memilih jawaban ragu-ragu.  

2. Iklim Organisasi  pegawai RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut memperoleh 

nilai yang cenderung rendah. Hal ini berarti bahwa masih terdapat indikasi 

Iklim Organisasi  yang rendah yang harus diperbaiki oleh RSUD dr. Slamet 

Kabupaten Garut. 

3. Kinerja pegawai RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut tergolong  yang tinggi 

bahkan beberapa pegawai memiliki kepuasan yang tinggi, dari beberapa 

indikator yang ada, keseluruhan menunjukkan nilai yang baik dan tinggi. 

4. Gaya Kepemimpinan dan Iklim Organisasi  secara simultan berpengaruh 

terhadap Kinerja pegawai RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut. Namun secara 

parsial Gaya Kepemimpinan dominan mempengaruhi Kinerja daripada Iklim 
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Organisasi . Dan secara parsial, pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Iklim 

Organisasi  terhadap Kinerja Pegawai adalah sebagai berikut: 

a. Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap Kinerja, sehingga apabila iklim 

Organisasi yang terjadi sesuai, maka kinerja akan meningkat pula. 

b. Iklim Organisasi  berpengaruh terhadap Kinerja, sehingga apabila Iklim 

Organisasi  yang dirasakan pegawai tinggi, maka Kinerja akan meningkat 

pula. 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan, maka 

penulis ingin mengajukan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan bagi 

RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut. untuk meningkatkan Gaya Kepemimpinan 

dan Iklim Organisasi . Saran-saran tersebut antara lain 

1. Dalam mengahadapi suatu perubahan organisasi, Gaya Kepemimpinan dirasa 

penting untuk menjadi penggerak kedisiplinan, motivasi dan keinginan pegwai 

untuk memberikan hasil terbaik pada organisasi. Sehingga Gaya 

Kepemimpinan di masa depan harus mendapat perhatian lebih. 

2. Perbaikan Iklim Organisasi  pegawai dapat dilakukan melalui peningkatan 

pemahaman sistem nilai yang berlaku serta tanggap dalam menanggapi semua 

informasi yang diterima, maka sebaiknya RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut 

meningkatkan Iklim Organisasi  pegawainya baik melalui pemberian beberapa 

penghargaan dan fasilitas memadai, sehingga untuk selanjutnya akan 

mendorong tercapainya kepuasan yang tinggi. 
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3. Kinerja pegawai RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut harus ditingkatkan agar 

kinerja dan motivasi yang terbentuk menjadi semakin tinggi 
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LAMPIRAN A 



 
 
 
 

LAMPIRAN 2 
(KUESIONER Penelitian) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN 
IKLIM ORGANISASI TERHADAP KINERJA 

(Studi pada Pegawai di RSUD dr. Slamet Garut) 
 
 
 
 
 
 
 

Oleh : 
 

Febriana Ganjar 
NPM : 4122.5.17.21.0004 

 
 
 
 
 

Kuesioner 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN 
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B A N D U N G 
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Dengan hormat, 

Sehubungan dengan penelitian tesis saya yang berjudul “PENGARUH GAYA 

KEPEMIMPINAN DAN IKLIM ORGANISASI TERHADAP KINERJA (Studi 

Ksus pada Pegawai di RSUD dr. Slamet Garut).”, saya  memohon bantuan 

Bapak/Ibu Pegawai di RSUD dr. Slamet Garut. untuk memberikan informasi yang 

berkenaan dengan penelitian saya. Informasi atau data yang diperoleh bersifat 

rahasia dan hanya dipergunakan sebagai sumber data penelitian yang bersifat 

ilmiah. 

Terimakasih atas perhatian Bapak/Ibu Pegawai di RSUD dr. Slamet Garut. atas 

kesedian anda untuk membantu dalam pengisian kuesioner ini. 

 

 

 

 

Hormat Saya, 

 

 

Febriana Ganjar 

 

 

 

Identitas Responden 

Jenis Kelamin  : Laki-laki/Perempuan (*Coret yang tidak sesuai) 

Usia   :…………………………………………………………… 

Pendidikan Terakhir :…………………………………………………………… 

Pengalaman Kerja : …………………………………………………………… 

 

 

 

 



Berikut ini merupakaan pernyataan-pernyataan yang bermaksud untuk 

mengukut beberapa aspek penting bagi Pegawai di RSUD dr. Slamet Garut.. 

Tujuannya yaitu untuk mengukur sejauhmana gaya kepemimpinan kepala RSUD 

dr. Slamet Garut.. Setiap pernyataan diberikan lima alternatif jawaban. Silahkan 

berikan tanda (x) pada tempat yang disediakan 

 

Keterangan: 

ST : Sangat Setuju    TS : Tidak Setuju 

S : Setuju     STS : Sangat Tidak Setuju 

R : Ragu 

Menurut anda, sejauhmana gaya kepemimpinan kepala RSUD dr. Slamet Garut.. 

 

No. KETERANGAN 
HARAPAN 

SS S R TS STS 

1. Kepala sering berdiskusi dengan setiap pegawai      

2. Kepala memperlakukan setiap pegawai secara 

sama antara satu dengan lainnya 

     

3.  Kepala bergaul secara informal dengan setiap 

Pegawai untuk memberikan semangat 

     

4.  Kepala memberikan contoh yang riil tentang tugas 

dan pekerjaan yang seharusnya dilakukan 

     

5.  Kepala memiliki andil dalampelaksanaan tugas dan 

pekerjaan 

     

6 Kepala senantiasa bergabung dalam semua 

kegiatan yang melibatkan anggota instansi 

     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Berikut ini merupakaan pernyataan-pernyataan yang bermaksud untuk 

mengukut beberapa aspek penting bagi Pegawai di RSUD dr. Slamet Garut. 

Tujuannya yaitu untuk untuk mengukur sejauhmana Iklim Organisasi menurut 

Bapak/Ibu sebagai Pegawai di RSUD dr. Slamet Garut. Setiap pernyataan 

diberikan lima alternatif jawaban. Silahkan berikan tanda (x) pada tempat yang 

disediakan 

 

Keterangan: 

ST : Sangat Setuju    TS : Tidak Setuju 

S : Setuju     STS : Sangat Tidak Setuju 

R : Ragu 

Menurut anda, sejauhmana Iklim Organisasi Bapak/Ibu sebagai Pegawai di RSUD 

dr. Slamet Garut.. 

 

I. VARIABEL IKLIM ORGANISASI 

No Pertanyaan Tanggapan 

 Bagaimana Menurut Penilaian Anda Mengenai Iklim organisasi Pada Ini Dalam Hal : 

1 Penerapan kebijakan atau peraturan 
yang berlaku saat ini dalam 
mekanisme kerja  

Sangat 
Efektif 

 
 

Efektif 
 
 
 

Cukup 
Efektif 

 
 

Tidak 
Efektif 

 
 

Sangat 
Tidak 
Efektif 

2 Kejelasan prosedur kerja yang 
berjalan saat ini  
 

Sangat 
Jelas 

 

Jelas 
 
 

Cukup 
Jelas  

 

Tidak 
Jelas 

 

Sangat 
Tidak 
Jelas 

 
3 Selalu mentaati kebijakan 

Organisasi yang ada 
Sangat 
Taat 

 

Taat 
 
 

Cukup 
Taat 

 

Tidak 
Taat 

 

Sangat 
Tidak 
Taat 

 
4 Merasa nyaman sebagai pegawai di 

RSUD dr. Slamet Garut. 
 

Sangat 
Nyaman 

 
 

Nyaman  
 
 

Cukup 
Nyaman  

 

Tidak 
Nyaman 

 

Sangat 
Tidak 

Nyaman 
 



5 Keadaan situasi dalam mengambil 
suatu keputusan 

Sangat 
Nyaman 

 

Nyaman  
 
 

Cukup 
Nyaman  

 
 

Tidak 
Nyaman 

 
 

Sangat 
Tidak 

Nyaman 
 

6 Dalam mengambil keputusan/ 
memecahkan persoalan selalu 
bertanya kepada Atasan  

Sangat 
Sering 

 

Sering 
 

Cukup 
Sering 

 
 

Kadang-
kadang 

 

Tidak 
Pernah 

 

7 Dalam menetapkan suatu target 
pekerjaan disesuaikan dengan 
kemampuan/kompetensi pegawai 
dan menjadi suatu tantangan dan 
resiko dalam pekerjaan 

Sangat 
Sesuai 

 

Sesuai 
 
 

Cukup 
Sesuai 

 

Tidak 
Sesuai 

 

Sangat 
Tidak 
Sesuai 

 

8 Dalam melaksanakan pekerjaan 
selalu memperoleh imbalan dan 
penghargaan 

Sangat 
Sering 

 

Sering 
 
 

Cukup 
Sering 

 

Kadang-
kadang 

 

Tidak 
Pernah 

 

9 Kejelasan  Informasi 
pengorganisasian dan perumusan 
pekerjaan dalam hal visi, misi dan 
sasaran kerja  

Sangat 
Jelas 

 

Jelas 
 
 

Cukup 
Jelas 

 

Tidak Jelas 
 

Sangat 
Tidak 
Jelas 

 

10 Diantara rekan sejawat/bawahan 
maupun pimpinan telah memiliki 
sikap saling mempercayai dalam 
bekerja sesuai dengan tugas, 
wewenangan dan tanggung jawab 
masing-masing 

Sangat 
Memperca

yai 
 

Memperca
yai 

 
 
 

Cukup 
Memper 

cayai  
 

Tidak 
Memper 

cayai 
 
 

Sangat 
Tidak 

Memper 
cayai 

 

11 Sikap anda apabila teman anda 
memiliki banyak pekerjaan yang 
belum terselesaikan 

Sangat 
Ingin 

Menolong 
 
 

Ingin 
Menolong 

 
 

Kadang 
Ingin 

Menolong 
 

Tidak 
Ingin 

Menolong 
 
 

Sangat 
Tidak 
Ingin 

Menolong 
 

12 Dalam lingkungan bekerja anda 
merasa bersahabat dengan atasan, 
bawahan maupun rekan sejawat 

Sangat 
Memperca

yai 
 

Memperca
yai 

 
 

Cukup 
Mempe 
rcayai  

 

Tidak 
Memper 

cayai 
 

Sangat 
Tidak 

Memper 
ayai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Berikut ini merupakaan pernyataan-pernyataan untuk mengukur kinerja 

Bapak/Ibu sebagai Pegawai di RSUD dr. Slamet Garut.. Setiap pernyataan 

diberikan lima alternatif jawaban. Silahkan berikan tanda (x) pada tempat yang 

disediakan 

Keterangan: 

ST : Sangat Setuju    TS : Tidak Setuju 

S : Setuju     STS : Sangat Tidak Setuju 

R : Ragu 

Menurut anda, seberapa besarkah kinerja Bapak/Ibu sebagai Pegawai di RSUD dr. 

Slamet Garut. 

No. KETERANGAN 
HARAPAN 

SS S R TS STS 

1. Saya memiliki bakat/kemampuan yang sesuai 

dengan pekerjaan yang saya dapatkan 

     

2.  Saya dapat mengembangkan minat saya sesuai 

dengan pekerjaan yang saya dapatkan 

     

3. Saya dapat mengendalikan kepribadian saya saat 

saya sedang dalam keadaan bertugas 

     

4. Saya memiliki motivasi tinggi dalam mengerjakan 

pekerjaan yang saya dapatkan 

     

5. Saya berusaha untuk memelihara etika saya saat 

berada dalam keadaan bertugas 

     

6. Saya berusaha untuk datang tepat waktu dan 

meminimalisasi keterlambatan saat berangkat ke 

tempat kerja 

     

7.  Saya mendukung pemenuhan rancangan tugas 

yang diberikan kepada saya 

     

8. Saya selalu mengikuti pelatihan dan      



pengembangan kemampuan 

9.  Saya mengeikuti perkembangan alat dan teknologi 

yang berada di tempat bekerja 

     

 

 
 

 



No. jenis kel Skala usia Skala penddk Skala
1 Perempuan 2 42 4 s2 4
2 perempuan 2 56 6 SMA 1
3 laki-laki 1 41 4 s1 3
4 laki-laki 1 40 4 s1 3
5 laki-laki 1 35 2 s1 3
6 laki-laki 1 38 3 s1 3
7 laki-laki 1 34 2 s1 3
8 perempuan 2 52 6 s1 3
9 laki-laki 1 54 6 s1 3
10 perempuan 2 54 6 s1 3
11 laki-laki 1 42 4 s2 4
12 laki-laki 1 37 3 SMA 1
13 laki-laki 1 52 6 s1 3
14 laki-laki 1 31 2 SMEA 1
15 perempuan 2 36 3 S1 3
16 perempuan 2 42 4 s2 4
17 laki-laki 1 34 2 s1 3
18 laki-laki 1 48 5 SMA 1
19 perempuan 2 55 6 SMA 1
20 laki-laki 1 48 5 s2 4
21 laki-laki 1 53 6 s1 3
22 perempuan 2 42 4 s1 3
23 perempuan 2 43 4 s1 3
24 laki-laki 1 38 2 s1 3
25 perempuan 2 47 5 s2 4
26 laki-laki 1 36 3 SMA 1
27 laki-laki 1 50 5 S1 3
28 perempuan 2 32 2 D3 2
29 laki-laki 1 44 4 s1 3
30 laki-laki 1 39 3 D3 2
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1 2 3 4 5 6 SKOR
1 4 3 3 2 3 4 19
2 3 4 3 3 3 3 19
3 4 3 3 3 3 4 20
4 4 2 3 3 2 4 18
5 4 2 3 4 3 4 20
6 3 3 4 3 3 3 19
7 3 3 4 3 3 3 19
8 4 4 3 4 3 4 22
9 4 3 3 4 3 4 21

10 4 4 3 3 4 4 22
11 4 4 3 3 4 4 22
12 4 4 3 3 4 4 22
13 4 4 3 3 3 4 21
14 4 4 4 4 2 4 22
15 4 4 4 3 4 4 23
16 4 4 4 4 3 4 23
17 5 5 5 4 4 5 28
18 4 4 4 4 3 4 23
19 4 5 4 4 4 4 25
20 4 5 4 4 3 4 24
21 4 4 3 4 3 4 22
22 3 3 5 4 4 3 22
23 5 5 4 4 4 5 27
24 4 3 5 4 2 4 22
25 4 4 4 4 5 4 25

DATA ORDINAL GAYA KEPEMIMPINANNo



26 4 4 5 4 5 4 26
27 5 4 5 4 4 5 27
28 5 5 5 5 3 5 28
29 5 5 5 5 5 5 30
30 5 5 5 5 5 5 30

0

1 2 3 4 5 6 SKOR
1 2,63429 2,10221 1 1 2,37387 2,63429 11,744659
2 1 3,14519 1 2,49775 2,37387 1 11,016813
3 2,63429 2,10221 1 2,49775 2,37387 2,63429 13,242406
4 2,63429 1 1 2,49775 1 2,63429 10,76632
5 2,63429 1 1 3,81563 2,37387 2,63429 13,458078
6 1 2,10221 2,23902 2,49775 2,37387 1 11,212851
7 1 2,10221 2,23902 2,49775 2,37387 1 11,212851
8 2,63429 3,14519 1 3,81563 2,37387 2,63429 15,603271
9 2,63429 2,10221 1 3,81563 2,37387 2,63429 14,560291

10 2,63429 3,14519 1 2,49775 3,49451 2,63429 15,40602
11 2,63429 3,14519 1 2,49775 3,49451 2,63429 15,40602
12 2,63429 3,14519 1 2,49775 3,49451 2,63429 15,40602
13 2,63429 3,14519 1 2,49775 2,37387 2,63429 14,285386
14 2,63429 3,14519 2,23902 3,81563 1 2,63429 15,468416
15 2,63429 3,14519 2,23902 2,49775 3,49451 2,63429 16,645038
16 2,63429 3,14519 2,23902 3,81563 2,37387 2,63429 16,842289
17 4,21276 4,33126 3,45428 3,81563 3,49451 4,21276 23,521204
18 2,63429 3,14519 2,23902 3,81563 2,37387 2,63429 16,842289

No DATA INTERVAL GAYA KEPEMIMPINAN



19 2,63429 4,33126 2,23902 3,81563 3,49451 2,63429 19,148992
20 2,63429 4,33126 2,23902 3,81563 2,37387 2,63429 18,028358
21 2,63429 3,14519 1 3,81563 2,37387 2,63429 15,603271
22 1 2,10221 3,45428 3,81563 3,49451 1 14,866632
23 4,21276 4,33126 2,23902 3,81563 3,49451 4,21276 22,305941
24 2,63429 2,10221 3,45428 3,81563 1 2,63429 15,640699
25 2,63429 3,14519 2,23902 3,81563 4,52533 2,63429 18,993748
26 2,63429 3,14519 3,45428 3,81563 4,52533 2,63429 20,209011
27 4,21276 3,14519 3,45428 3,81563 3,49451 4,21276 22,335134
28 4,21276 4,33126 3,45428 5,17589 2,37387 4,21276 23,760828
29 4,21276 4,33126 3,45428 5,17589 4,52533 4,21276 25,912287
30 4,21276 4,33126 3,45428 5,17589 4,52533 4,21276 25,912287

0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SKOR
1 ) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33
2 4 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 32
3 5 2 4 5 5 4 3 3 4 5 5 4 49
4 5 2 5 4 4 2 4 2 4 4 4 2 42
5 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 32
6 4 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 32
7 4 2 3 3 4 2 4 2 3 3 4 2 36
8 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 33
9 4 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 32
10 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35
11 4 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 33
12 4 2 3 3 4 4 4 2 4 3 4 4 41
13 5 2 3 4 4 3 2 2 4 4 4 3 40
14 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 33
15 4 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 32
16 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 33
17 4 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 32
18 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 35
19 4 4 4 4 4 2 3 2 3 4 4 2 40
20 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 32
21 4 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 32
22 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35
23 5 2 5 4 4 4 4 2 3 4 4 4 45
24 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 37
25 5 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 40

DATA ORDINAL IKLIM ORGANISASINo



26 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
27 4 2 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 37
28 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35
29 4 2 3 3 4 4 4 2 4 3 4 4 41
30 5 2 3 4 4 3 2 3 4 4 4 3 41
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SKOR
1 1 2,3439 2,4282 1 1 2,2659 2,9771 2,4772 1 1 1 2,2659 20,758
2 2,3279 1 1 1 1 1 2,9771 1 1 1 1 1 15,305
3 3,6144 1 3,5034 3,4717 3,8893 3,3913 2,9771 2,4772 2,7038 3,4717 3,8893 3,3913 37,781
4 3,6144 1 4,1325 2,5725 2,5714 1 4,7257 1 2,7038 2,5725 2,5714 1 29,464
5 1 1 2,4282 1 1 1 2,9771 1 1 1 1 1 15,405
6 2,3279 1 1 1 1 1 2,9771 1 1 1 1 1 15,305
7 2,3279 1 2,4282 1 2,5714 1 4,7257 1 1 1 2,5714 1 21,625
8 1 2,3439 2,4282 1 1 1 2,9771 1 1 1 1 1 16,749
9 2,3279 1 1 1 1 1 2,9771 1 1 1 1 1 15,305

10 1 1 2,4282 1 1 2,2659 2,9771 2,4772 1 1 1 2,2659 19,414
11 2,3279 2,3439 1 1 1 1 2,9771 1 1 1 1 1 16,649
12 2,3279 1 2,4282 1 2,5714 3,3913 4,7257 1 2,7038 1 2,5714 3,3913 28,111
13 3,6144 1 2,4282 2,5725 2,5714 2,2659 1 1 2,7038 2,5725 2,5714 2,2659 26,566
14 1 1 2,4282 1 1 1 2,9771 2,4772 1 1 1 1 16,882
15 2,3279 1 1 1 1 1 2,9771 1 1 1 1 1 15,305
16 1 1 2,4282 1 1 1 2,9771 2,4772 1 1 1 1 16,882
17 2,3279 1 1 1 1 1 2,9771 1 1 1 1 1 15,305
18 2,3279 1 2,4282 1 1 2,2659 2,9771 1 1 1 1 2,2659 19,265
19 2,3279 3,3408 3,5034 2,5725 2,5714 1 2,9771 1 1 2,5725 2,5714 1 26,437
20 1 1 2,4282 1 1 1 2,9771 1 1 1 1 1 15,405
21 2,3279 1 1 1 1 1 2,9771 1 1 1 1 1 15,305
22 1 1 2,4282 1 1 2,2659 2,9771 2,4772 1 1 1 2,2659 19,414
23 3,6144 1 4,1325 2,5725 2,5714 3,3913 4,7257 1 1 2,5725 2,5714 3,3913 32,543
24 2,3279 1 2,4282 1 1 2,2659 2,9771 3,7718 1 1 1 2,2659 22,037

No
DATA INTERVAL IKLIM ORGANISASI



25 3,6144 3,3408 2,4282 1 1 3,3913 2,9771 1 1 1 1 3,3913 25,143
26 2,3279 1 2,4282 1 1 2,2659 2,9771 2,4772 1 1 1 2,2659 20,742
27 2,3279 1 2,4282 1 2,5714 2,2659 2,9771 1 1 1 2,5714 2,2659 22,408
28 1 1 2,4282 1 1 2,2659 2,9771 2,4772 1 1 1 2,2659 19,414
29 2,3279 1 2,4282 1 2,5714 3,3913 4,7257 1 2,7038 1 2,5714 3,3913 28,111
30 3,6144 1 2,4282 2,5725 2,5714 2,2659 1 2,4772 2,7038 2,5725 2,5714 2,2659 28,043





1 2 3 4 5 6 7
1 4 3 4 3 2 2 4
2 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3
5 3 3 3 3 3 3 3
6 3 3 3 3 3 3 3
7 3 3 4 3 3 3 3
8 3 2 3 2 3 4 3
9 3 3 3 3 3 4 4

10 3 4 3 3 3 3 3
11 3 3 4 2 3 4 4
12 4 3 3 3 3 4 4
13 3 3 5 3 3 3 3
14 3 3 4 4 3 4 3
15 4 4 4 2 2 4 4
16 4 4 4 3 4 3 4
17 4 4 4 4 3 3 3
18 4 4 4 4 3 3 3
19 4 4 4 4 4 4 4
20 3 4 3 3 4 3 4
21 4 4 4 4 4 4 4
22 5 4 4 4 4 4 4
23 3 4 4 4 4 5 4
24 4 4 4 4 4 5 4
25 4 5 4 3 4 4 5

No
DATA ORDINAL KINERJA



26 5 5 4 4 5 5 5
27 3 5 4 4 5 4 5
28 4 4 5 5 4 5 5
29 5 5 4 5 4 5 5
30 5 5 5 4 5 5 5







Item Likert Scale Freq Prop Cum Density Z Scale
1 3 8 0,276 0,276 0,334186 -0,595 1

4 15 0,517 0,793 0,285682 0,817 2,305
5 6 0,207 1 0 3,592

2 2 25 0,862 0,862 0,220332 1,09 1
3 2 0,069 0,931 0,132737 1,484 2,526
4 2 0,069 1 0 3,18

3 2 7 0,241 0,241 0,311844 -0,702 1
3 18 0,621 0,862 0,220332 1,09 2,439
4 2 0,069 0,931 0,132737 1,484 3,562
5 2 0,069 1 0 4,217

4 3 23 0,793 0,793 0,285682 0,817 1
4 5 0,172 0,966 0,076331 1,819 2,574
5 1 0,034 1 0 3,574

5 3 19 0,655 0,655 0,36837 0,399 1
4 9 0,31 0,966 0,076331 1,819 2,503
5 1 0,034 1 0 8,21 3,776

6 2 15 0,517 0,517 0,39857 0,043 1
3 9 0,31 0,828 0,255345 0,945 2,232
4 5 0,172 1 0 3,252

7 2 2 0,069 0,069 0,132737 -1,484 1
3 22 0,759 0,828 0,255345 0,945 2,763
4 5 0,172 1 0 4,406

8 2 20 0,69 0,69 0,352964 0,495 1
3 8 0,276 0,966 0,076331 1,819 2,515
4 1 0,034 1 0 3,725

9 3 23 0,793 0,793 0,285682 0,817 1
4 6 0,207 1 0 2,741

10 3 23 0,793 0,793 0,285682 0,817 1
4 5 0,172 0,966 0,076331 1,819 2,574
5 1 0,034 1 0 3,574

11 3 19 0,655 0,655 0,36837 0,399 1
4 9 0,31 0,966 0,076331 1,819 2,503
5 1 0,034 1 0 8,21 3,776

12 2 15 0,517 0,517 0,39857 0,043 1
3 9 0,31 0,828 0,255345 0,945 2,232
4 5 0,172 1 0 3,252

SUCCESIVE DETAIL
VARIABEL IKLIM ORGANISASI



Item Likert Scale Freq Prop Cum Density Z Scale
1 3 4 0,137931 0,137931 0,22033192 -1,089661982 1

4 19 0,655172 0,793103 0,28568184 0,817236822 2,497662
5 6 0,206897 1 0 3,978202

2 2 2 0,068966 0,068966 0,13273723 -1,483539859 1
3 6 0,206897 0,275862 0,33418609 -0,595178533 1,95102
4 14 0,482759 0,758621 0,31184435 0,701872595 2,970969
5 7 0,241379 1 0 4,216616

3 3 11 0,37931 0,37931 0,38054422 -0,307292571 1
4 10 0,344828 0,724138 0,33418609 0,595178533 2,137692
5 8 0,275862 1 0 3,214678

4 3 10 0,344828 0,344828 0,36836979 -0,399323067 1
4 16 0,551724 0,896552 0,17988388 1,262145177 2,409903
5 3 0,103448 1 0 3,80715

5 2 3 0,103448 0,103448 0,17988388 -1,262145177 1
3 13 0,448276 0,551724 0,39558447 0,130018583 2,257699
4 9 0,310345 0,862069 0,22033192 1,089661982 3,30358
5 4 0,137931 1 0 4,336284

6 3 4 0,137931 0,137931 0,22033192 -1,089661982 1
4 19 0,655172 0,793103 0,28568184 0,817236822 2,497662
5 6 0,206897 1 0 3,978202

SUCCESIVE DETAIL
VARIABEL GAYA KEPEMIMPINAN



Item Likert Scale Freq Prop Cum Density Z Scale
1 3 15 0,517241 0,517241 0,39856966 0,043231 1

4 10 0,344828 0,862069 0,22033192 1,089662 2,287457
5 4 0,137931 1 0 3,367974

2 2 1 0,034483 0,034483 0,07633113 -1,81865 1
3 11 0,37931 0,413793 0,38959147 -0,2178 2,387735
4 12 0,413793 0,827586 0,25534522 0,94467 3,538031
5 5 0,172414 1 0 4,694605

3 3 10 0,344828 0,344828 0,36836979 -0,39932 1
4 16 0,551724 0,896552 0,17988388 1,262145 2,409903
5 3 0,103448 1 0 3,80715

4 2 3 0,103448 0,103448 0,17988388 -1,26215 1
3 13 0,448276 0,551724 0,39558447 0,130019 2,257699
4 11 0,37931 0,931034 0,13273723 1,48354 3,431838
5 2 0,068966 1 0 4,663567

5 2 1 0,034483 0,034483 0,07633113 -1,81865 1
3 15 0,517241 0,551724 0,39558447 0,130019 2,59638
4 10 0,344828 0,896552 0,17988388 1,262145 3,839134
5 3 0,103448 1 0 4,95248

6 3 12 0,413793 0,413793 0,38959147 -0,2178 1
4 11 0,37931 0,793103 0,28568184 0,817237 2,215456
5 6 0,206897 1 0 3,322308

7 3 12 0,413793 0,413793 0,38959147 -0,2178 1
4 11 0,37931 0,793103 0,28568184 0,817237 2,215456
5 6 0,206897 1 0 3,322308

8 1 1 0,034483 0,034483 0,07633113 -1,81865 1
2 3 0,103448 0,137931 0,22033192 -1,08966 1,821595
3 13 0,448276 0,586207 0,38959147 0,217798 2,836024
4 7 0,241379 0,827586 0,25534522 0,94467 3,769766
5 5 0,172414 1 0 4,694605

9 3 8 0,275862 0,275862 0,33418609 -0,59518 1
4 15 0,517241 0,793103 0,28568184 0,817237 2,305199
5 6 0,206897 1 0 3,59222

SUCCESIVE DETAIL
VARIABEL KINERJA



                TABEL INTERVAL
                   X1, X2,  DAN Y

No. X1 X2 Y
1 20,367622 39,90427 26,665354
2 19,738207 44,162706 29,555072
3 21,772085 40,366558 31,250973
4 23,194544 38,355261 36,103195
5 23,137113 51,891261 36,103195
6 22,682396 40,459383 37,245616
7 22,682396 34,308241 37,567637
8 24,382658 49,698683 36,554223
9 25,638185 36,956351 37,246876

10 26,60019 37,574051 38,127795
11 26,580964 41,515719 37,811554
12 27,979823 38,874659 39,972549
13 29,440374 37,460239 42,293373
14 29,347799 51,77233 44,453697
15 30,52442 36,299461 44,84367
16 30,721672 34,470349 45,826955
17 31,670954 45,032762 48,738288
18 32,072001 36,281848 48,738288
19 33,028374 36,541683 48,453458
20 33,29351 48,772862 49,156829
21 33,631652 39,651866 48,348393
22 34,529299 43,056653 49,564549
23 34,606849 41,401027 51,876217
24 35,242011 36,088767 52,876037
25 37,030415 37,70151 55,703666
26 36,851622 34,03699 56,535061
27 40,343077 40,704485 58,724809
28 41,603935 36,770091 61,037491
29 45,328326 54,865814 61,631491
30 45,163491 48,790099 64,312313



Frequency Table 
GAYA KEPEMIMPINAN 

 
x1.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Ragu-Ragu 4 13.3 13.3 13.3 
Setuju 20 66.7 66.7 80.0 
Sangat Setuju 6 20.0 20.0 100.0 
Total 30 100.0 100.0  

 
 

x1.2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Setuju 2 6.7 6.7 6.7 
Ragu-Ragu 7 23.3 23.3 30.0 
Setuju 14 46.7 46.7 76.7 
Sangat Setuju 7 23.3 23.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0  

 
 

x1.3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ragu-Ragu 12 40.0 40.0 40.0 
Setuju 10 33.3 33.3 73.3 
Sangat Setuju 8 26.7 26.7 100.0 
Total 30 100.0 100.0  

 
 

x1.4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Setuju 1 3.3 3.3 3.3 
Ragu-Ragu 10 33.3 33.3 36.7 
Setuju 16 53.3 53.3 90.0 
Sangat Setuju 3 10.0 10.0 100.0 
Total 30 100.0 100.0  

 
 

x1.5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Setuju 3 10.0 10.0 10.0 
Ragu-Ragu 14 46.7 46.7 56.7 
Setuju 9 30.0 30.0 86.7 
Sangat Setuju 4 13.3 13.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0  



 
x1.6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Ragu-Ragu 4 13.3 13.3 13.3 
Setuju 20 66.7 66.7 80.0 
Sangat Setuju 6 20.0 20.0 100.0 
Total 30 100.0 100.0  

 

 
IKLIM ORGANISASI 

 
 

x2.1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ragu-Ragu 9 30.0 30.0 30.0 
Setuju 15 50.0 50.0 80.0 
Sangat Setuju 6 20.0 20.0 100.0 
Total 30 100.0 100.0  

 
 

x2.2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Setuju 25 83.3 83.3 83.3 
Ragu-Ragu 3 10.0 10.0 93.3 
Setuju 2 6.7 6.7 100.0 
Total 30 100.0 100.0  

 
x2.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Tidak Setuju 7 23.3 23.3 23.3 
Ragu-Ragu 19 63.3 63.3 86.7 
Setuju 2 6.7 6.7 93.3 
Sangat Setuju 2 6.7 6.7 100.0 
Total 30 100.0 100.0  

 
 

x2.4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ragu-Ragu 24 80.0 80.0 80.0 
Setuju 5 16.7 16.7 96.7 
Sangat Setuju 1 3.3 3.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0  

 
 



x2.5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ragu-Ragu 20 66.7 66.7 66.7 
Setuju 9 30.0 30.0 96.7 
Sangat Setuju 1 3.3 3.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0  

 
 

x2.6 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Setuju 15 50.0 50.0 50.0 
Ragu-Ragu 10 33.3 33.3 83.3 
Setuju 5 16.7 16.7 100.0 
Total 30 100.0 100.0  

 
 

x2.7 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Setuju 2 6.7 6.7 6.7 
Ragu-Ragu 23 76.7 76.7 83.3 
Setuju 5 16.7 16.7 100.0 
Total 30 100.0 100.0  

 
 

x2.8 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Setuju 20 66.7 66.7 66.7 
Ragu-Ragu 9 30.0 30.0 96.7 
Setuju 1 3.3 3.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0  

 
 

x2.9 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 
Ragu-Ragu 24 80.0 80.0 80.0 
Setuju 6 20.0 20.0 100.0 
Total 30 100.0 100.0  

 
 

x2.10 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 
Ragu-Ragu 24 80.0 80.0 80.0 
Setuju 5 16.7 16.7 96.7 
Sangat Setuju 1 3.3 3.3 100.0 



Total 30 100.0 100.0  
 
 

x2.11 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ragu-Ragu 20 66.7 66.7 66.7 
Setuju 9 30.0 30.0 96.7 
Sangat Setuju 1 3.3 3.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0  

 
 

x2.12 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Setuju 15 50.0 50.0 50.0 
Ragu-Ragu 10 33.3 33.3 83.3 
Setuju 5 16.7 16.7 100.0 
Total 30 100.0 100.0  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

KINERJA PEGAWAI 
 

y1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Setuju 1 3.3 3.3 3.3 
Ragu-Ragu 15 50.0 50.0 53.3 
Setuju 10 33.3 33.3 86.7 
Sangat Setuju 4 13.3 13.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0  

 
 

y2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Setuju 2 6.7 6.7 6.7 
Ragu-Ragu 11 36.7 36.7 43.3 
Setuju 12 40.0 40.0 83.3 
Sangat Setuju 5 16.7 16.7 100.0 
Total 30 100.0 100.0  

 
 



 
y3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Ragu-Ragu 11 36.7 36.7 36.7 
Setuju 16 53.3 53.3 90.0 
Sangat Setuju 3 10.0 10.0 100.0 
Total 30 100.0 100.0  

 
 

y4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Setuju 3 10.0 10.0 10.0 
Ragu-Ragu 14 46.7 46.7 56.7 
Setuju 11 36.7 36.7 93.3 
Sangat Setuju 2 6.7 6.7 100.0 
Total 30 100.0 100.0  

 
 

y5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Setuju 1 3.3 3.3 3.3 
Ragu-Ragu 16 53.3 53.3 56.7 
Setuju 10 33.3 33.3 90.0 
Sangat Setuju 3 10.0 10.0 100.0 
Total 30 100.0 100.0  

 
 

y6 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ragu-Ragu 13 43.3 43.3 43.3 
Setuju 11 36.7 36.7 80.0 
Sangat Setuju 6 20.0 20.0 100.0 
Total 30 100.0 100.0  

 
 

y7 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ragu-Ragu 11 36.7 36.7 36.7 
Setuju 16 53.3 53.3 90.0 
Sangat Setuju 3 10.0 10.0 100.0 
Total 30 100.0 100.0  

 
 
 
 



 
y8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Tidak Setuju 3 10.0 10.0 10.0 
Ragu-Ragu 14 46.7 46.7 56.7 
Setuju 11 36.7 36.7 93.3 
Sangat Setuju 2 6.7 6.7 100.0 
Total 30 100.0 100.0  

 
 

y9 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Setuju 1 3.3 3.3 3.3 
Ragu-Ragu 16 53.3 53.3 56.7 
Setuju 10 33.3 33.3 90.0 
Sangat Setuju 3 10.0 10.0 100.0 
Total 30 100.0 100.0  

 

 



QUji Hipotesis   
Correlations 

 Kinerja Gaya 
Kepemimpinan 

Iklim 
Organisasi 

Pearson Correlation 
Kinerja 1.000 .591 .489 
Gaya Kepemimpinan .591 1.000 .359 
Iklim Organisasi .489 .359 1.000 

Sig. (1-tailed) 
Kinerja . .000 .000 
Gaya Kepemimpinan .000 . .005 
Iklim Organisasi .000 .005 . 

N 
Kinerja 30 30 30 
Gaya Kepemimpinan 30 30 30 
Iklim Organisasi 30 30 30 

 
 

Variables Entered/Removeda 
Model Variables Entered Variables 

Removed 
Method 

1 
Iklim Organisasi, 
Gaya 
Kepemimpinanb 

. Enter 

 
a. Dependent Variable: Kinerja 
b. All requested variables entered. 

 
 

Model Summaryb 
Mod
el 

R R 
Square 

Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

Change Statistics 
R Square 
Change 

F 
Chang

e 

df1 df2 

1 .661a .437 .413 3.05359 .437 18.268 2 27 
 

a. Predictors: (Constant), Iklim Organisasi, Gaya Kepemimpinan 
b. Dependent Variable: Kinerja 

 
 

ANOVAa 
Model Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 340.678 2 170.339 18.268 .000b 
Residual 438.249 27 9.324   
Total 778.927 29    

 
a. Dependent Variable: Kinerja 
b. Predictors: (Constant), Iklim Organisasi, Gaya Kepemimpinan 
 
 
 

 
 
 



 
 

Coefficientsa 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardize

d 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 5.300 2.323  2.282 .027 
Gaya 
Kepemimpinan .432 .106 .477 4.070 .000 

Iklim Organisasi .418 .154 .318 2.712 .009 
 
a. Dependent Variable: Kinerja 
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