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Abstrak 

Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini dilakukan untuk menganalisis 

Pengaruh Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai. 

Latar belakang dari penelitian ini adalah menurunnya kinerja  pegawai di Kantor 

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat. Melihat fenomena tersebut, 

maka penulis mencoba untuk melihat hubungan atau pengaruh kepemimpinan, 

dan budaya organisasi sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja 

pegawai.Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Kutai Barat dengan sampel yang berjumlah 79 orang menggunakan 

metode sensus. Selanjutnya, data penelitian diperoleh dengan cara observasi, 

penyebaran kuesioner, dokumentasi dan penelitian kepustakaan. Kemudian 

dianalisis dengan menggunakan korelasi pearson product moment, analisis 

korelasi parsial, analisis regresi linear berganda, kecermatan prediksi dan 

analisis koefisien penentu atau koefisien determinasi. Dari jawaban yang 

diberikan oleh responden yang berjumlah 79 orang terhadap pertanyaan-

pertanyaan yang peneliti ajukan berkaitan dengan variabel kepemimpinan 

dengan indikator pengarahan, komunikasi, pengambilan keputusan termasuk 

variabel berkategori tinggi yaitu sebesar 63,29%, variabel budaya organisasi 

dengan indikator inovasi dan pengambilan resiko, perhatian pada detil, orientasi 

hasil, orientasi kepada para individu, orientasi tim, keagresifan, stabilitas 

termasuk variabel berkategori tinggi yaitu sebesar 68,35%, variabel kinerja 

pegawai dengan indikator kualitas, kuantitas, ketepatan waktu termasuk variabel 

berkategori tinggi yaitu sebesar 55,70%. Setelah digunakan rangkaian uji 

statistik, hasil penelitian berdasarkan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dan 

budaya organisasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

kinerja pegawai di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat. 

Kemudian secara bersama-sama kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap 

kinerja pegawai  di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat 
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termasuk dalam kategori tinggi yaitu sebesar 63,4%, yang berarti bahwa sisanya 

36,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 

 

Kata Kunci : kepemimpinan, budaya organisasi, kinerja 

 

Pendahuluan  

Sumber daya manusia merujuk pada individu-individu yang ada dalam 

organisasi. Arti penting sumber daya manusia bermuara dari satu realita bahwa 

individu yaitu manusia merupakan elemen yang paling utama karena selalu ada 

dalam suatu organisasi. Masalah sumber daya manusia menjadi tantangan 

tersendiri bagi manajemen karena keberhasilan manajemen dan yang lain 

tergantung pa da kualitas sumber daya manusia. Apabila individu dalam 

organisasi sumber dayanya dapat berjalan efektif maka organisasi tetap efektif. 

Dengan kata lain kelangsungan organisasi tergantung oleh kinerja pegawai. 

Pentingnya sumber daya manusia maka setiap organisasi harus memperhatikan 

tingkat kemampuan kepemimpinan dan komunikasi yang baik dan benar kepada 

seluruh pegawainya sehingga tercipta budaya organisasi yang baik yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan kinerja pegawai. Peningkatan kepemimpinan yang 

efektif dan benar merupakan salah satu segi dari keefektifan kerja pegawai. 

Organisasi yang berhasil dalam mencapai tujuan serta mampu memenuhi 

tanggug jawab sosialnya akan sangat tergantung pada setiap pemimpinnya. Bila 

pimpinan mampu melaksanakan tugasnya dengan dengan baik, maka organisasi 

tersebut akan mencapai sasarannya. Suatu organisasi membutuhkan pemimpin 

yang efektif, yang mempunyai kemampuan mempengaruhi perilaku anggotanya 

atau anak buah. Jadi, seorang pemimpin atau kepala suatu organisasi akan diakui 

sebagai seorang pemimpin jika mempunyai pengaruh serta mampu mengarahkan 

bawahannya kearah pencapaian tujuan organisasi. 

Dalam sebuah organisasi terdapat sebuah budaya organisasi yang dimana 

budaya organisasi adalah norma atau nilai dasar yang sudah melekat dan tercipta 

dalam suatu organisasi yang dapat diterima oleh organisasi untuk membentuk 

pegawai yang mampu beradaptasi dengan lingkungan serta dapat mempersatukan 

anggota organisasi agar dapat menangani masalah-masalah yang ada. Budaya 

merupakan persepsi umum yang dimiliki oleh seluruh anggota organisasi, 

sehingga setiap karyawan yang menjadi anggota organisasi akan mempunyai 

nilai, keyakinan dan perilaku yang sesuai dengan organisasi. Budaya organisasi 

merupakan bagian dari kehidupan organisasi yang mempengaruhi perilaku, sikap, 

dan efektivitas seluruh karyawan. Pada dasarnya manusia atau seseorang yang 

berada dalam kehidupan organisasi berusaha untuk menentukan dan membentuk 

sesuatu yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak agar dalam 

menjalankan aktivitasnya tidak berbenturan dengan berbagai sikap dan perilaku 

dari masing- masing individu. Sesutu yang dimaksud tidak lain adalah budaya 

dimana individu berada seperti nilai, keyakinan, anggapan, harapan dan 

sebagainya. Dalam hal ini sebenarnya terdapat hubungan yang sangat erat antara 
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kinerja perorangan dengan kinerja instansi. Dengan perkataan lain bila kinerja 

perorangan/pegawai baik maka kemungkinan besar kinerja instansi akan baik 

pula. Kinerja pegawai akan baik bila dia mempunyai keahlian (skill) yang tinggi, 

bersedia bekerja karena di gaji atau di beri upah sesuai dengan perjanjian dan 

mempunyai harapan untuk masa depan yang lebih baik. Kinerja pegawai 

merupakan hasil dari persepsi mereka tentang pekerjaan mereka. Selain itu kinerja 

pegawai juga merupakan hasil dari persepsi mereka tentang pekerjaan mereka. 

Berdasarkan beberapa faktor di lingkungan kerja, seperti kondisi kerja yang 

dialami pegawai, kebijakan dan prosedur, gaya kepemimpinan, hubungan 

kelompok kerja, dan tunjangan tambahan. 

Menurut Simamora (2004:327) Kinerja pegawai adalah tingkat terhadap 

mana para pegawai mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan. Sistem penilaian 

kinerja ialah proses yang mengukur kinerja pegawai. Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi penilaian kinerja karyawan adalah: Karateristik, deskripsi 

pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, standar kinerja pekerjaan, tujuan-tujuan 

penilaian pekerja, sikap para karyawan dan manajer terhadap evaluasi. Sedangkan 

menurut Gibson et al (2006: 78) Kinerja karyawan merupakan suatu ukuran yang 

dapat digunakan untuk menetapkan perbandingan hasil pelaksanaan tugas, 

tanggung jawab yang diberikan oleh organisasi pada periode tertentu relatif dapat 

digunakan untuk mengukur prestasi kerja atau kinerja organisasi. Kinerja atau 

prestasi kerja seorang pegawai pada dasarnya adalah hasil kerja seorang pegawai 

selama periode waktu tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, 

misalnya standar, target atau kriteria lain yang ditentukan terlebih dahulu dan 

telah disepakati bersama. 

Organisasi pada umumnya percaya bahwa untuk mencapai keunggulan 

harus mengusahakan kinerja individual yang setinggi-tingginya, karena pada 

dasarnya kinerja individu mempengaruhi kinerja tim atau kelompok kerja dan 

pada akhirnya mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Kinerja 

menurut Prawirosentono (2000) adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh 

seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan 

wewenangnya dan tanggung jawabnya masing-masing untuk mencapai tujuan 

organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan 

moral maupun etika. Dengan demikian, baik buruknya kinerja pegawai dilihat 

dari kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan 

yang menjadi tanggung jawabnya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu 

dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang 

mempengaruhi kinerja pegawai. 

Sehingga setiap individu dalam organisasi tidak lepas dari prinsip nilai-

nilai budaya yang dianutnya, yang akhirnya akan bersinergi dengan perangkat 

pemerintahan, gaya hidup kepemimpinan, strategi, teknologi, dan sistem 

pemerintahan serta dapat menumbuh kembangkan rasa tanggung jawab yang 

besar dalam diri pegawai sehingga dapat menciptakan kinerja yang memuaskan 

dan mencapai tujuan yang lebih baik. 
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Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat merupakan kantor 

atau tempat untuk mengurus segala urusan yang berhubungan dengan 

kepegawaian di dalam bidang pembinaan dan pengembangan karir dan bidang 

kesejahteraan dan pensiun pegawai, oleh karena itu pegawai kantor Badan 

Kepegawaian Daerah Kutai Barat akan berhadapan langsung dengan 

masyarakat/pegawai pemerintah dari instansi lain dalam pelayanannya dan 

menghadapi dan menyiapkan berbagai kebutuhan serta pengaduan dari 

masyarakat/pegawai pemerintah yang jumlahnya terbilang sangat banyak. 

Menurut Hasil observasi penulis dengan melihat fakta di lapangan walaupun 

pemimpin pada kantor tersebut dapat memberikan contoh disiplin dan kinerja 

namun masih belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat terutama 

disebabkan oleh kebiasaan pegawai yang datang terlambat atau tidak masuk kerja, 

selain itu masih dijumpai adanya oknum pegawai yang tidak mampu bekerja 

secara professional seperti menunda-nunda waktu terhadap pengerjaan tugas dan  

sering terdapat pegawai yang meninggalkan kantor sebelum jam kantor berakir, 

sehingga permasalahan ini secara langsung dapat berdampak pada kualitas dan 

kuantitas kerja yang menyebabkan penurunan kinerja pegawai. Hal ini 

menunjukkan bahwa bagaimana seorang pemimpin dapat mengatur, mengarahkan 

dan membina setiap pegawainya sehingga terciptanya budaya organisasi, yang 

nantinya dapat menghasilkan suatu kinerja yang baik, bertanggung jawab dan 

profesional serta sesuai dengan keinginan masyarakat maka pasti akan 

tercapainya kepuasan masyarakat, sehingga tidak membuat masyarakat enggan 

untuk berurusan dengan pegawai pemerintahan yang nantinya akan memunculkan 

opini atau pandangan bahwa pemerintah memiliki kecenderungan untuk 

mempersulit masyarakat. 

 

Kerangka Dasar Teori  

Kepemimpinan 

Menurut (Ruky, 2002) dalam Bambang (2010:29), kepemimpinan adalah 

suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam hubungan antar 

manusia untuk mempengaruhi orang lain dan diarahkan melalui proses 

komunikasi dengan tujuan agar orang lain tersebut (mungkin seseorang atau 

kelompok orang) mau melakukan sesuatu dalam usaha untuk mencapai apa yang 

diinginkan untuk orang yang mempengaruhi atau oleh mereka semua. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan 

adalah proses mempengaruhi, mendorong dan mengajak orang lain untuk 

melakukan sesuatu guna pencapaian sasaran. Robbins (1996) dalam Heriyanti 

(2007:30) menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan untuk 

mempengaruhi suatu kelompok kearah tercapainya suatu tujuan. 

Kepemimpinan adalah pengaruh antara pribadi yang dijalankan dalam situasi 

tertentu, serta diarahkan melalui proses komunikasi ke arah pencapaian satu 

atau beberapa tujuan tertentu. Kepeminpinan menyangkut proses pengaruh 

sosial yang disengaja dijalankan oleh seseorang terhadap orang lain untuk 
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menstruktur aktivitas dan pengaruh di dalam sebuah kelompok atau 

organsiasi. 
Kepemimpinan adalah suatu cara pemimpin untuk mempengaruhi, 

mengarahkan, mendorong dan mengendalikan bawahannya yang dinyatakan 

dalam bentuk pola tingkah laku atau kepribadian serta agar bawahannya dpat 

melakukan pekerjaan atas kesadaran dan sukarelanya dalam mencapai suatu 

tujuan. Seorang pemimpin merupakan seseorang yang memiliki suatu program 

dan yang berperilaku secara bersama-sama dengan anggota-anggota kelompok 

dengan mempergunakan cara atau gaya tertentu, sehingga kepemimpinan 

mempunyai peranan sebagai kekuatan dinamik yang mendorong, memotivasi dan 

mengkordinasikan perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 

Budaya Organisasi 

 Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu buddhayah, 

yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-

hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Indonesia kata 

culture diterjemahkan sebagai “kultur”, Dalam bahasa Inggris kebudayaan 

diartikan sebagai culture, yang berasal dari kata Latin Colere, yaitu mengolah atau 

mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kilmann, 

Saxton dan Serpa dalam Abdulkadir (2005: 48) mendefinisikan budaya organisasi 

sebagai filosofi, ideologi, nilai, asumsi, keyakinan, harapan, sikap dan norma 

bersama yang menyatukan sebuah organisasi. Kata budaya (culture) sebagai suatu 

konsep yang berakar pada kajian atau disiplin ilmu antropologi. Kilmann, Saxton 

dan Serpa (2005: 48) mengartikan sebagai falsafah, ideologi nilai-nilai, anggapan 

keyakinan, harapan, sikap dan norma yang dimiliki bersama dan mengikat suatu 

masyarakat.  

 Di dalam literatur perilaku organisasi definisi mengenai budaya organisasi 

sebagai pola nilai dan keyakinan bersama yang membantu orang memahami 

fungsi organisasi dan memberi mereka norma bagi bagi perilaku dalam 

organisasi. Schein (2006: 47) Budaya organisasional mempengaruhi cara pikir 

secara sadar dan tidak sadar, membuat keputusan dan cara yang mereka gunakan 

dalam menerima, merasakan dan bertindak. Menurut Tosi, Rizzo, Carroll seperti 

yang dikutip oleh Munandar (2001:263), budaya organisasi adalah cara-cara 

berpikir, berperasaan dan bereaksi berdasarkan pola-pola tertentu yang ada dalam 

organisasi atau yang ada pada bagian-bagian organisasi. Sedangkan Menurut 

Schein (2006:12), budaya organisasi adalah pola dasar yang diterima oleh 

organisasi untuk bertindak dan memecahkan masalah, membentuk karyawan yang 

mampu beradaptasi dengan lingkungan dan mempersatukan nggota-anggota 

organisasi. Untuk itu harus diajarkan kepada anggota termasuk anggota yang baru 

sebagai suatu cara yang benar dalam mengkaji, berpikir dan merasakan masalah 

yang dihadapi. 

 Budaya Organisasi adalah suatu karakteristik dan menjadi panutan 

organisasi yang menjadi pembeda antara organisasi yang satu dengan organisasi 

lainnya serta budaya organisasi juga dapat diartikan sebagai nilai-nilai dan norma 
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perilaku yang diterima dan dipahami secara bersama oleh anggota organisasi 

sebagai penentu batas batas perilaku, menumbuhkan jati diri, menumbuhkan 

komitmen, menumbuhkan kebersamaan serta menjadi tali pemikat dan sebagai 

alat pengendali perilaku para anggota organisasi atau sebagai dasar aturan 

perilaku yang terdapat dalam organisasi tersebut. 

 

Kinerja Pegawai 

Menurut Lijan Poltak Sinambela, dkk (2011:136), mengemukakan bahwa 

kinerja pegawai didefinisika sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan 

sesuatu keahlian tertentu. Kinerja pegawai sangatlah perlu, sebab dengan kinerja 

ini akan diketahui seberapa jauh kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas 

yang dibebankan kepadanya. Untuk itu diperlukan penentuan kriteria yang jelas 

dan terukur serta ditetapkan secara bersama-sama yang dijadikan sebagai acuan. 

Kinerja pegawai dapat dikatakan sangat dibutuhkan karena dengan kinerja 

ini akan diketahui seberapa jauh kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas 

dan tanggung jawaban yang diberikan kepadanyaa. Oleh karena itu untuk 

meningkatkan kinerja yang optimal perlut ditetapkannya sebuah standar yang 

jelas yang membutuhkan penentuan kriteria yang jelas dan terukur sehingga dapat 

menjadi sebuah acuan yang akan ditetapkan secara bersama-sama. 

Kinerja pegawai adalah kesedian dari individu maupun kelompok untuk 

melakukan pekerjaan atau kegiatan sesuai dengan tanggung jawabnya masing 

masing dalam upaya mencapai tujuan perusahaan yang memberikan hasil seperti 

yang diharapkan dan tidak melanggar hukum serta tidak bertentangan dengan 

moral dan etika di dalam organisasi. 

 

Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif 

dengan menggunakan tiga variabel dan penelitian ini dilakukan di Kantor Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat. Dalam penelitian terdapat tiga 

variabel yaitu kepemimpinan sebagai variabel X1 dengan indikator (a) pengarahan 

(b) komunikasi (c) pengambilan keputusan (d) memotivasi pegawai, berikutnya 

variabel budaya organisasi sebagai variabel X2 dengan indikator (a) inovasi dan 

pengambilan resiko (b) perhatian terhadap detil (c) orientasi hasil (d) orientasi 

kepada para individu (e) orientasi tim (f) keagresifan (g) stabilitas dan variabel 

kinerja pegawai sebagai variabel Y dengan indikator (a) kualitas (b) kuantitas (c) 

ketepatan waktu. 

Mengenai kriteria atau skor menurut Singarimbun (1995:110) masing- masing 

penelitian ada yang menggunakan jenjang 3 (1,2,3), jenjang 5 (1,2,3,4,5) dan 

jenjang 7 (1,2,3,4,5,6,7). Dalam penelitian ini penulis mengelompokan jawaban 

responden dalam nilai 5 skala jenjang dengan masing-masing diberi nilai yaitu (a) 

untuk jawaban a diberikan nilai 5  ( sangat puas ) (b) untuk jawaban b diberikan 

nilai 4 ( puas ) (c) untuk jawaban c diberikan nilai 3 ( cukup puas ) (d) untuk 

jawaban d diberikan nilai 2 ( tidak puas )  (e) untuk jawaban e diberikan nilai 1 ( 
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sangat tidak puas ). Untuk mengukur keperluan analisis kuantitatif, skor jawaban 

responden/skor merah yang berbentuk data ordinal di ubah ke dalam data interval 

dengan method of successive interval, Hays (1976). Metode yang digunakan 

untuk melakukan transformasi data ordinal menjadi data interval. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Variabel Kepemimpinan 

Dari jawaban yang diberikan oleh 79 responden terhadap pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan dalam variabel ini dapat disimpulkan bahwa variabel 

kepemimpinan di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat 

berkategorikan tinggi. Hal ini sesuai dengan 63% responden berpendapat 

demikian. Ini merupakan jawaban keseluruhan kuesioner variabel kepemimpinan 

yang dirata-ratakan.  

 

Variabel Budaya Organisasi 

Dari jawaban yang diberikan oleh 79 responden terhadap pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan dalam variabel ini dapat disimpulkan bahwa variabel 

budaya organisasi di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat 

termasuk variabel tergolong tinggi. Bisa dilihat bahwa 68% responden 

berpendapat demikian. Ini merupakan jawaban keseluruhan kuesioner budaya 

organisasi yang dirata-ratakan.  

 

Variabel Kinerja Pegawai 

Dari jawaban yang diberikan oleh 79 responden terhadap pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan dalam variabel ini dapat disimpulkan bahwa variabel 

kinerja pegawai di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Baratr  

termasuk variabel yang berkategorikan tinggi. Hal ini bisa dilihat dari 55% 

responden yang berpendapat demikian. 

Jika dilihat dari latar belakang yang diuraikan penulis yaitu belum optimalnya 

kinerja pegawai  di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat, 

setelah dilakukannya penelitian kepemimpinan dan budaya organisasi di Kantor 

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat sudah baik tetapi tetap perlu 

ditingkatkan lagi 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 
Dengan menggunakan analisis korelasi pearson product moment, 

diperoleh hasil Kepemimpinan memiliki koefisien korelasi dengan Kinerja 

Pegawai di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat sebesar 

0,574. Kemudian setelah diuji dengan Ftest maka korelasi tersebut signifikan. Hal 

ini berarti Kepemimpinan memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan 

kinerja pegawai di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat. 

Jadi ini menunjukan hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini H0 

ditolak dan H1 diterima. Budaya Organisasi memiliki koefisien korelasi dengan 

Kinerja Pegawai di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Baratr 
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sebesar 0,592. Kemudian setelah diuji dengan Ftest maka korelasi tersebut 

signifikan. Hal ini berarti Budaya Organisasi memiliki hubungan yang positif dan 

signifikan dengan kinerja pegawai di Kantor Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Kutai Barat. Jadi ini menunjukan hipotesis pertama yang diajukan 

pada penelitian ini H0 ditolak dan H1 diterima. 

 Dengan menggunakan analisis korelasi parsial, menempatkan variabel 

Budaya Organisasi sebagai variabel kontrol maka hubungan antara 

Kepemimpinan dengan Kinerja pegawai di Kantor Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Kutai Barat sebesar 0,282. Setelah dilakukan tes maka hubungan 

tersebut signifikan. Hal ini berarti hubungan antara Kepemimpinan dengan 

kinerja pegawai dan Budaya Organisasi sebagai variabel kontrol di Kantor Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat adalah murni. Murni disini 

bermakna hubungan yang dimiliki oleh variabel tersebut tidak akan berubah atau 

hanya memiliki perubahan yang sangat kecil walaupun hubungan tersebut 

dipengaruhi oleh variabel lain yang dinamakan variabel kontrol. Dengan 

menggunakan analisis korelasi parsial, menempatkan variabel Kepemimpinan 

sebagai variabel kontrol maka hubungan antara pengembangan pegawai dengan 

kinerja pegawai di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat 

sebesar 0,327. Setelah dilakukan tes maka hubungan tersebut signifikan. Hal ini 

berarti hubungan antara Budaya Organisasi dengan kinerja pegawai dan 

Kepemimpinan sebagai variabel kontrol di Kantor Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Kutai Barat adalah murni. Murni disini bermakna hubungan yang 

dimiliki oleh variabel tersebut tidak akan berubah atau hanya memiliki perubahan 

yang sangat kecil walaupun hubungan tersebut dipengaruhi oleh variabel lain 

yang dinamakan variabel kontrol. 

 Dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, diperoleh hasil 
kepemimpinan terhadap variabel kinerja pegawai adalah 0,204. Hal ini 

mengakibatkan perubahan variabel kepemimpinan dengan indikator pengarahan, 

komunikasi, pengambilan keputusan, memotivasi sebesar 0,204. Kemudian 

setelah dilakukan tes maka hasilnya adalah signifikan. Hal ini berarti pengaruh 

kepemimpinan terhadap kinerja pegawai dengan indikator pengarahan, 

komunikasi, pengambilan keputusan, memotivasi di Kantor Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten Kutai Barat adalah positif dan signifikan. Jadi ini menunjukan 

hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini H0 ditolak dan H1 diterima. 

Koefisien regresi Budaya organisasi terhadap variabel kinerja pegawai adalah 

0,167. Hal ini mengakibatkan perubahan variabel budaya organisasi dengan 

indikator Inovasi dan pengambilan resiko, perhatian terhadap detail, orientasi 

hasil, orientasi individu, orientasi terhadap tim, agresivitas dan stabilitas sebesar 

0,167. Kemudian setelah dilakukan tes maka hasilnya adalah signifikan. Hal ini 

berarti pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai dengan indikator 

Inovasi dan pengambilan resiko, perhatian terhadap detail, orientasi hasil, 

orientasi individu, orientasi terhadap tim, agresivitas dan stabilitas di Kantor 

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat adalah positif dan signifikan. 
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Jadi ini menunjukan hipotesis kedua yang diajukan pada penelitian ini  H0 ditolak 

dan H1 diterima. Koefisien regresi berganda ternyata hubungan yang terjadi 

tersebut hubungan pengaruh dengan persentase 63,4%. Artinya apabila 

Kepemimpinan dan Budaya Organisasi ditingkatkan atau diturunkan satu satuan 

maka akan mengakibatkan perubahan terhadap kinerja pegawai di Kantor Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat dengan persentase 63,4%. Jadi pada 

hipotesis kempat yang diajukan pada penelitian ini H0 ditolak dan H1 diterima. 
 Dengan menggunakan analisis koefisien determinasi, maka dapat 

diketahui besar pengaruh Kepemimpinan yang dalam hal ini Kepemimpinan dan 

Budaya organisasi terhadap kinerja kerja pegawai di Kantor Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten Kutai Barat adalah sebesar 63,4%. Dengan demikian ada 

sekitar 36,6% merupakan variabel lain yang mempengaruhi kinerja pegawai di 

luar variabel Kepemimpinan dan Budaya Organisasi. 
Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis yang penulis lakukan, maka 

penulis bermaksud memberikan saran-saran di antaranya dalam Kepemimpinan 

yang perlu di lakukan oleh pegawai adalah menjaga kondisi yang ada sekarang 

dan meningkatkan kondisi ke yang lebih baik lagi. Pimpinan harus meningkatkan 

kontrol ke arah yang lebih baik terhadap pegawai, memperhatikan kebijakan yang 

sesuai dengan prosedur, memberikan motivasi dan semangat agar tercapainya 

suatu prestasi kerja, dan memberikan kewenangan kepada bawahannya untuk 

mengambil keputusan secara bersama. 

 Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa budaya organisasi adalah 

variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi kinerja pegawai di Kantor 

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Pegawai sebaiknya lebih memperhatikan 

proses pekerjaan yang berlangsung, dimana pemimpin dapat memperjelas tujuan 

dan mengkomunikasikan tujuan serta hasil yang di harapkan serta pegawai harus 

lebih memperhatikan ketelitian dan hati dalam melaksanakan pekerjaan, 

meningkatkan komunikasi antara atasan maupun bawhan, berperan aktif dalam 

lingkungan kerja dan memanfaatkan fasilitas yang disediakan di Kantor Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat. 

 Kinerja pegawai di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai 

Barat juga dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar variabel Kepemimpinan 

dan Budaya organisasi yang cukup besar presentasinya yaitu 36,6%, maka sudah 

selayaknya jika penelitian yang berkaitan dengan kinerja pegawai di Kantor 

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat diadakan lagi dengan 

memakai variabel-variabel lain di luar variabel Kepemimpinan dan Budaya 

organisasi. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor lain yang 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Kantor Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Kutai Barat. Dengan demikan berdasarkan faktor-faktor tersebut 

diharapkan akan dapat ditemukan strategi-srategi lain yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan kinerja pegawai di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 

Kutai Barat. Fator-faktor tersebut bisa dicontohkan seperti efektifitas, Semangat 

Kerja dan Kedisiplinan. 



eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 7, Nomor 2,  2019: 205-214 

 

 

214 

Daftar Pustaka 

Abdulkadir, 2005, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, BPFE, 

Jogjakarta. 

James. L. Gibson, John M. Ivancevich, James H. Donnely, 2006. Organisasi dan 

Manajemen, Erlangga, Jakarta. 

Kilmann, Saxton dan Serpa, 2005, Gaining Control of the Corporate Culture. 

Ediisi Terjemahan, Gramedia Pustaka, Jakarta. 

Prawirosentono, Suyadi, 2000, “Kebijakan Kinerja Karyawan,” BPFE, 

Yogyakarta.  

Robbins, Stephen P, 2008, “Perilaku Organisasi”, Edisi kesepuluh, PT Indeks 

Jakarta. 

Ruky, A. 2003. Sistem Manajemen Kinerja. Gramedia. Jakarta. 

Schein, 2006, Organizational Culture and Leadership, Third Edition, New Jersey: 

Prentice-Hall. 

Simamora, Henry. 2004. “Manajemen Sumber Daya Manusia”, Yogyakarta : 

STIE YKPN 

Sinambela, Lijan Poltak. Dkk. 2011 .Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta:Bumi 

Aksara. 

Dokumen-dokumen 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

 


