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ABSTRAK 

  

 

Agung Pratama. 2021. Pengaruh Kepemimpinan, Iklim organisasi dan Disiplin Kerja 

terhadap Kinerja Personil pada Satker Satuan Brimob Polda Sul-Sel, dibimbing oleh 

Muhammad Idris dan Haeranah. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh (1) secara parsial 

Kepemimpinan, Iklim organisasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Personil pada 

Satker Satuan Brimob Polda Sul-Sel (2) pengaruh secara simultan Kepemimpinan, 

Iklim organisasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Personil pada Satker Satuan 

Brimob Polda Sul-Sel (3) variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap Kinerja 

Personil pada Satker Satuan Brimob Polda Sul-Sel. 

Penelitian ini dilakukan pada Personil pada Satker Satuan Brimob Polda Sul-

Sel. Penentuan sampel menggunakan teknik jenuh dengan mengambil seluruh populasi 

yang ada, yaitu  sebanyak 50 orang Satker Satuan Brimob Polda Sul-Sel. Metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah angket dan studi dokumen. Metode analisis 

yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) secara parsial Kepemimpinan, Iklim 

organisasi dan Disiplin Kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

Kinerja Personil pada Satker Satuan Brimob Polda Sul-Sel. Ini berarti bahwa 

Kepemimpinan, Iklim organisasi dan Disiplin Kerja mampu meningkatkan Kinerja 

Personil pada Satker Satuan Brimob Polda Sul-Sel (2) secara simultan Kepemimpinan, 

Iklim organisasi dan Disiplin Kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

Kinerja Personil Pada Satker Satuan Brimob Polda Sul-Sel (3) secara parsial 

menunjukkan bahwa variabel disiplin kerja berpengaruh dominan terhadap kinerja 

Personil Pada Satker Satuan Brimob Polda Sul-Sel, hal ini menunjukkan bahwa 

semakin baik disiplin kerja akan semakin meningkatkan Kinerja Personil Pada Satker 

Satuan Brimob Polda Sul-Sel. 

 

Kata kunci: Kepemimpinan, Iklim organisasi, Disiplin Kerja dan kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Agung Pratama. 2021. The Effect of Leadership, Organizational Climate and Work 

Discipline on Personnel Performance at the South Sulawesi Police Mobile Brigade 

Unit, supervised by Muhammad Idris and Haeranah. 

This study aims to analyze the effect of (1) partially Leadership, Organizational 

Climate and Work Discipline on Personnel Performance at the Satker Brimob Unit 

Polda Sul-Sel (2) the simultaneous influence of Leadership, Organizational Climate 

and Work Discipline on Personnel Performance at the Satker Brimob Polda Unit Sul-

Sel (3) the most dominant variable affecting the Performance of Personnel at the 

Mobile Brigade Unit of the South Sulawesi Regional Police. 

This study was conducted on the personnel at the Mobile Brigade Unit of the 

South Sulawesi Police. Determination of the sample using the saturation technique by 

taking the entire population, namely as many as 50 people from the Mobile Brigade 

Unit of the South Sulawesi Police. Data collection methods used are questionnaires 

and document studies. The analytical method used is descriptive statistical analysis 

and multiple linear regression analysis. 

The results of the study conclude that (1) partially Leadership, Organizational 

Climate and Work Discipline had a positive and significant effect on Personnel 

Performance at the Mobile Brigade Unit of the South Sulawesi Regional Police. This 

means that Leadership, Organizational Climate and Work Discipline are able to 

improve Personnel Performance at the South Sulawesi Police Mobile Brigade Unit (2) 

Simultaneously Leadership, Organizational Climate and Work Discipline have a 

positive and significant impact on Personnel Performance at the South Sulawesi Police 

Mobile Brigade Unit Satker (3) partially shows that the work discipline variable has a 

dominant effect on the performance of the personnel at the Mobile Brigade Unit Satker 

of the South Sulawesi Regional Police, this indicates that the better work discipline will 

further improve the performance of the personnel at the Mobile Brigade Unit Satker of 

the South Sulawesi Regional Police. 

 

Keywords: Leadership, Organizational Climate, Work Discipline and Performance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Brimob sebagai bagian dari instituisi Kepolisian memiliki peran yang penting 

dalam menjaga keamanan, melindungi dan mengayomi masyarakat. Mewujudkan 

Brimob yang profesional dengan mengedapangkan kemitraan bersama masyarakat, 

sinergi profesional yang proaktif dan pemanfaatan Ilmu pengetahuan dan teknologi 

guna memelihara keamanan dalam Negeri.  

Untuk Mewujudkan Visi Tersebut Selanjutnya Diuraikan Dalam Misi 

Brimob Melalui Kegiatan-Kegiatan Sebagai Berikut : 

 Mengembangkan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Satbrimob Secara 

Optimal Guna Mampumeningkatkan Profesionalisme, Kompetensi Dan 

Kapabilitas Kinerja. 

 Meningkatkan Kemampuan Dan Profesional Personil Satbrimob Polda Sul-Sel 

Secara Terus Menerus Melakukan Pelatihan-Pelatihan Baik Perorangan Maupun 

Satuan Di Tingkat Detasemen, Kompi Dan Peleton Agar Tetap Terpelihara 

Disiplin, Loyalitas, Hierarki Maupun Kemampuan Manajerial Secara Berlapis 

Dan Berjenjang Dalam Menanggulangi Gangguan Kamdagri Berkadar Tinggi; 

 Merumuskan Kebijakan Penyelenggaran Penempatan Personil Satbrimob 

Dalam Jabatan Dengan Mempedomani Pembinaan Karir Yang Berprinsip Merit 
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System, Achievment, Serta Reward And Punishment Yang Bebas Dari Korupsi, 

Kolusi Dan Nepotisme (Kkn) Transparan, Akuntabel Dan Humanis; 

Pencapaiaan visi dan misi Brimob di atas membutuhkan kepemimpinan 

yang kuat, memiliki visi yang kedepan dan berpengalaman. Pemimpin merupakan 

agen perubahan, perilakunya akan mempengaruhi orang lain.  Kepemimpinan 

timbul ketika suatu kelompok mengubah inovasi atau kompensasi anggota lainya 

di dalam kelompok. Kepemimpinan berkaitan dengan kecakapan, keterampilan, 

kekuasaan dan kekuatan untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja dan bertindak 

sesuai dengan tujuan perusahaan. Pemimpin merupakan upaya untuk 

mempengaruhi prilaku sosial melalui perencanaan, pengaturan, pengorganisasian, 

pengontrolan orang lain melalui prestise, kekuatan dan kemampuan. Pemimpin 

merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengontrol melalui kemampuan 

yang di milikinya untuk mencapai tujuan organisasi.  

Kepemimpinan adalah proses interaksi individu bagaimana melakukan 

aktivitas untuk mempengaruhi kelompok dalam mencapai tujuan.  Kepemimpinan 

adalah kemampuan untuk mendapatkan legitimasi dan power, kekuasaan, 

memberikan keyakinan dari anggota organisasi guna mencapai tujuan organisasi 

tersebut.  

Kepemimpinan adalah kemampuan (seni) pemimpin atau manager untuk 

mempengaruhi orang lain berupa perilaku baik secara perorangan maupun 

kelompok dalam mengikuti kehendaknya baik langsung maupun tidak langsung. 

Kepemimpinan tersebut muncul bersamaan dalam perannya sebagai manager. 

Kepemimpinan timbul ketika satu anggota kelompok atau organisasi mengubah 

1 
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motivasi atau kompetensi anggota lainnya di dalam kelompok.Ada suatu kebutuhan 

yang meningkat untuk mencari pemimpin yang sebaik mungkin untuk bekerja 

dalam institusi-institusi.Pemimpin yang efektif harus menghadapi tujuan-tujuan 

individu, kelompok, dan organisasi.Keefektifan pemimpin secara khusus diukur 

dengan pencapaian dan satu atau beberapa kombinasi tujuan-tujuan 

tersebut.Individu dapat memandang pemimpinnya efektif atau tidak berdasarkan 

kepuasan yang mereka dapatkan dari pengalaman kerja secara keseluruhan. 

kepemimpinan yang akan menjadi faktor kunci keberhasilan suatu 

organisasi. Kondisi ini sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan organisasi 

(bisnis, pemerintah, sosial), sehingga membutuhkan kepemimpinan baru dalam 

organisasi. Pemimpin baru tersebut disebut pemimpin transformasional, karena 

mereka harus menciptakan sesuatu yang baru dari sesuatu yang lama.  

Faktor selanjutnya yaitu iklim organisasi. Menurut Maryati (2014:139), 

Iklim organisasi yang sehat dan baik akan berpengaruh terhadap kenyamanan kerja 

pegawai. Iklim organisasi dalam suatu organisasi mempunyai arti penting bagi 

manusia yang melakukan aktivitas didalamnya, karena iklim organisasi ini akan 

mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung manusia didalamnya.Salah 

satu aspek iklim organisasi organisasi dalam hal ini adalah  kondisi organisasi. 

Kondisi iklim organisasi adalah sikap,nilai, norma dan perasaan yang lazim dimiliki 

oleh para pegawai sehubungan dengan organisasi mereka. Iklim organisasi yang 

timbul dalam organisasi merupakan faktor pokok yang menentukan tingkah laku 

dalam aktivitas. Iklim organisasi yang sehat memberikan konstribusi yang besar 

terhadap proses kegiatan bekerja pelayanan kepada masyarakat yang efektif. Iklim 
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organisasi yang kondusif menjadikan seluruh pegawai melakukan tugas dan peran 

mereka secara optimal. 

Kinerja pegawai sangat tergantung dari kondisi iklim organisasi tempat 

bekerja. Semakin kondusif suatu iklim organisasi akan semakin meningkatkan 

kinerja seorang. 

Variabel penting dalam meningkatkan kinerja organisasi adalah 

kedisiplinan. Disiplin menurut Sinungan (2015), adalah sebagai sikap mental yang 

tercermin dalam perbuatan atau tingkah laku perorangan, kelompok atau 

masyarakat yang berupa ketaatan (obedience) terhadap peraturan-peraturan atau 

ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah atau etika, norma dan kaidah yang 

berlaku dalam masyarakat untuk suatu tujuan tertentu. Disiplin dapat juga diartikan 

sebagai pengendalian diri agar tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan 

aturan dan norma yang ada. 

Disiplin menurut Hurlock (2015), bahwa disiplin adalah merupakan unsur 

penting dalam kegiatan tertentu, baik itu kegiatan belajar maupun kegiatan kerja, 

karena hal tersebut akan merupakan sistem pengawasan bagi dirinya. Disiplin kerja 

yang demikian merupakan disiplin yang tidak dirasakan sebagai suatu yang 

dipaksakan dari luar, tetapi timbul didalam diri individu itu sendiri. 

Melihat kinerja Personel Pada Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan  pada 

saat ini, terdapat beberapa fenomena yang terjadi sebagai berikut : Fenomena 

kepemimpinan adalah  masih terlihatnya hubungan yang kaku antara personil dan 

pimpinan yang kurang komunikatif sehingga keluhan dan masalah pegawai tidak 
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tersampaikan secara terbuka kepada atasan,kurang tegasnya pimpinan dalam 

menegakkan peraturan dan aturan yang telah ditetapkan. 

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok 

dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-

masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan sesuai moral dan 

etika. Selanjutnya disebutkan pula beberapa faktor yang perlu diketahui 

sehubungan dengan kinerja antara lain: (1) pengetahuan tentang pekerjaan, (2) 

kemampuan membuat perencanaan dan jadwal pekerjaan, (3) pengetahuan tentang 

standar untuk pekerjaan yang disyaratkan, (4) produktivitas pegawai berkaitan 

dengan jumlah dan hasil pekerjaan yang diselesaikan, dan (5) kemampuan 

berkomunikasi baik sesama pegawai maupun atasan. 

Berdasarkan fakta empiris yang ada, hasil penelitian dan kajian teori yang 

dikemukakan sebelumnya, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang 

berjudul “Pengaruh Kepemimpinan, Iklim Organisasi Dan Disiplin Kerja 

Terhadap Kinerja Personel Pada Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan”. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di  atas, maka dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini:  

1. Apakah Kepemimpinan, Iklim Organisasi dan Disiplin Kerja berpengaruh 

secara Parsial terhadap kinerja Personel Pada Satuan Brimob Polda Sulawesi 

Selatan ? 
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2. Apakah Kepemimpinan, Iklim Organisasi dan Disiplin Kerja berpengaruh 

secara Simultan terhadap kinerja Personel Pada Satuan Brimob Polda 

Sulawesi Selatan ? 

3. Variabel mana yang  berpengaruh paling dominan terhadap kinerja Personel 

Pada Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk menganalisis pengaruh Kepemimpinan, Iklim organisasi dan Disiplin 

kerja secara Parsial terhadap kinerja Personel Pada Satuan Brimob Polda 

Sulawesi Selatan. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Kepemimpinan, Iklim organisasi dan Disiplin 

kerja secara Parsial terhadap kinerja Personel Pada Satuan Brimob Polda 

Sulawesi Selatan. 

3. Untuk menganalisis Variabel mana yang paling berpengaruh terhadap kinerja 

Personel Pada Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian   

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

Dari segi ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan tentang pengaruh Kepemimpinan, iklim organisasi dan disiplin 

kerja terhadap kinerja Personel Pada Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan 

dan dapat digunakan sebagai bahan acuan pada penelitian yang sejenis. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Personel Pada Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan.Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana yang positif bagi 

pegawai dan instansi untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan, 

kedisiplinan, dan menciptakan iklim organisasi yang kondusif sehingga 

dapat meningkatkan kinerjanya. 

b. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan tentang pengaruh Kepemimpinan, iklim organisasi dan 

disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Disamping itu diharapkan dapat 

membantu melengkapi bekal nanti dalam melaksanakan tugas keseharian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang dianggap relevan dan dijadikan sebagai 

pembanding terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kaliri (2014) dengan judul: Pengaruh Disiplin dan Lingkungan Kerja Terhadap 

Kinerja pegawai. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan disiplin kerja terhadap kinerja perbedaan penelitian tersebut dengan 

penelitian ini terletak pada indikator yang digunakan dalam mengamati disiplin 

kerja, dimana Kaliri menggunakan indikatordisiplin dalam melaksanakan tugas 

mengajar, disiplin dalam berpakaian dan penampilan dan disiplin dalam tugas 

lainnya. Sedangkan penelitian ini menggunakan indikator ketaatan terhadap 

ketentuan, ketaatan terhadap norma dan ketaatan terhadap organisasi. 

2. Dwi Agung Nugroho Arianto (2013) dengan judul: Pengaruh Kedisiplinan, 

Iklim organisasi dan Budaya organisasi Terhadap Kinerja pegawai. Hasil 

penelitian menyimpulkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif 

terhadap kinerja. 

3. Rohana Thahier et al. (2014) dengan judul: The Influence of Leadership Style 

and Motivation Upon Employee Performance In The Provincial Secretary 

Office of West Sulawesi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kepemimpinan 

berpengaruh terhadap kinerja. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian 

ini terletak pada indikator yang digunakan dalam mengamati kepemimpinan, 

dimana Rohanaet al. menggunakan indikatorinstructiveleadership style, 

9 



10 

consultative leadership style, participative leadership style dan delegative 

leadership style. Sedangkan penelitian ini menggunakan indikator visioner, 

membimbing, afiliatif. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Adlan Adam (2014) dengan judul: Pengaruh 

Kepemimpinan Terhadap Kinerja pegawai. Hasil penelitian menyimpulkan 

bahwa Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai  

5. Peneitian yang dilakukan oleh Arimbi (2011) dengan judul: Pengaruh 

Kepemimpinan dan disiplin Terhadap Kinerja. Hasil penelitian menyimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan dan disiplin 

terhadap kinerja pegawai. 

 

2.2. Kepemimpinan 

Secara etimologis pemimpin dan kepemimpinan berasal dari kata pimpin 

(to lead) kemudian dengan penambahan imbuhan (konjungsi) berubah menjadi 

pemimpin (leader) dan kepemimpinan (leadership).Dalam kepemimpinan terdapat 

hubungan antara manusia yaitu hubungan mempengaruhi (dari pemimpin) dan 

hubungan kepatuhan/ketaatan para bawahan karena dipengaruhi oleh kewibawaan 

pemimpin. 

Pemimpin dan kepemimpinan tersebut bersifat universal, artinya selalu ada 

dan senantiasa diperlukan pada setiap usaha bersama manusia dalam segenap 

organisasi mulai dari tingkat paling kecil atau intim, yaitu keluarga, sampai 

padatingkat desa, kota, negara, dari tingkat lokal, regional sampai nasional dan 

internasional, di mana pun dan kapan pun juga. 
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Secara etimologis telah banyak konsep yang telah dikemukakan oleh para 

ahli tentang pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Di antaranya Filley dalam 

kutipan Hasibuan (2015) merumuskan pengertian pemimpin dan kepemimpinan 

sebagai berikut : kepemimpinan adalah proses seseorang menggunakan pengaruh 

kemasyarakatannya, terhadap para anggota suatu kelompok lainnya (leadership is 

a process where by one person exert social influence over the member of the group). 

Sedangkan pemimpin adalah seorang dengan daya kekuatannya terhadap orang lain 

melakukan wewenang untuk tujuan mempengaruhi tatalaku mereka (a leader is a 

person with power over other who exercise this power for the purpose of influencing 

their behaviour). 

Kartono (2014) memberikan pengertian pemimpin dan kepemimpinan 

sebagai berikut : pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan 

kelebihan, khususnya kecakapan kelebihan di suatu bidang sehingga mampu 

mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu, demi 

pencapaian satu atau beberapa tujuan, sedangkan kepemimpinan itu sifat spesifik, 

khas diperlukan bagi satu situasi khusus yang harus sesuai dan bisa diterima oleh 

kelompoknya, juga bersangkutan serta pas dengan situasi zamannya. 

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut di atas, disimpulkan bahwa yang 

disebut dengan pemimpin adalah jika seseorang mampu mempengaruhi orang lain 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan kepemimpinan adalah suatu 

prosesyang mengarahkan dan mempengaruhi serta melibatkan/ menggerakkan 

orang lain atau kelompok orang untuk mencapai tujuan seseorang atau kelompok 
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dalam situasi tertentu. Kepemimpinan tersebut terjadi jika di dalamnya terpenuhi 

unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Ada orang-orang atau pihak yang mempengaruhi atau menggerakkan 

(yangmemimpin/pimpinan).  

2. Ada orang-orang atau pihak yang dipengaruhi atau digerakkan untuk 

mencapaitujuan tertentu (yang dipimpin/bawahan). 

Pengertian kepemimpinan demikian mempunyai ruang lingkup yang luas. 

Artinya bisa saja terjadi di luar perusahaan/organisasi yang tanpa dibatasi oleh 

aturan dan birokrasi serta tatakrama organisasi, yaitu manakala seorang mampu 

mempengaruhi orang lain ke arah pencapaian suatu tujuan. 

Apabila dihubungkan dengan manajemen maka kepemimpinan tersebut 

dibatasi oleh aturan-aturan birokrasi dan tatakrama organisasi. Dengan kata lain 

bahwa manajemen/manajer merupakan jenis pemikiran yang khusus dari 

kepemimpinan. Munir (2014) menyebut dengan kepemimpinan dalam organisasi 

kerja atau kepemimpinan manajemen yaitu suatu kepemimpinan yang bersifat 

sebagai proses pengarahan terhadap pencapaian tujuan dan pembinaan atas tenaga 

atau orang yang terlibat dalam proses pencapaian tujuan itu dengan cara 

mempengaruhi, memotivasi dan mengendalikannya. 

Sejalan dengan pendapat di atas, menurut Siagian (2014) menyatakan 

bahwa: ditinjau dari segi manajemen, kepemimpinan harus diartikan sebagai 

kemampuanuntuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain agar rela, mampu 

dan dapatmengikuti keinginan manajemen demi tercapainya tujuan yang telah 

ditentukansebelumnya dengan efisien, efektif dan ekonomis. 
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Dalam proses kepemimpinan manajemen dijalankan oleh para manajer pada 

seluruh tingkatan manajemen melalui pelaksanaan keseluruhan fungsi-fungsi 

manajemen. Sehingga seorang manajer bisa sebagai seorang pemimpin yaitu pada 

saat manajer tersebut mampu mempengaruhi perilaku bawahannya untuk mencapai 

tujuan tertentu, tetapi seorang pemimpin belum tentu seorang manajer. 

Kepemimpinan seorang pemimpin pada umumnya ingin merefleksikan 

sifat-sifat dan tujuan dari kelompoknya. Selanjutnya dipaparkan beberapa pendapat 

dari beberapa penulis tentang tugas dan fungsi kepemimpinan antara lain Kartono 

(2014) menyatakan fungsi kepemimpinan ialah : memandu, menuntun, memimpin, 

membangun, memberi, atau membangunkan motivasi-motivasi kerja, 

mengemudikan organisasi, menjalin jaringan-jaringan komunikasi yang baik, dan 

membawa para pengikutnya ke sasaran yang ingin dituju, sesuai dengan ketentuan 

waktu dan perencanaan. 

Dalam tugas-tugas kepemimpinan tercakup pula pemberian insentif sebagai 

motivasi untuk bekerja lebih giat. Insentif materil dapat berupa: uang, sekuritas 

fisik, jaminan sosial, premi, bonus, kondisi kerja yang baik, jaminan pensiun 

fasilitas tempat tinggal yang menyenangkan dan lain-lain. Juga dapat berbentuk 

insentif sosial seperti : promosi jabatan, status sosial yang tinggi, martabat diri, 

prestise sosial, respek dan lain-lain. 

Selanjutnya pendapat Siagian (2014) menyatakan fungsi-fungsi 

kepemimpinan yang hakiki yaitu : lima fungsi kepemimpinan yang bersifat hakiki 

secara singkat adalah sebagai berikut: 

1. Pemimpin selaku penentu arah yang akan ditempuh dalam usaha pencapaian 
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tujuan 

2. Wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan pihak-pihak luar 

organisasi 

3. Pimpinan selaku komunikator yang efektif 

4. Mediator yang handal, khusus dalam hubungan kedalam, terutama mengenai 

situasi konflik. 

5. Pimpinan selaku integrator yang efektif, rasional, objektif, dan netral. 

Dengan menelaah pendapat di atas tentang fungsi dan tugas pemimpin 

dapatlah dinyatakan bahwa keberhasilan perusahaan atau organisasi juga sangat 

ditentukan oleh keberhasilan pemimpin dengan kepemimpinannya dalam 

melaksanakan fungsi dan tugasnya.Salah satu tugas dan fungsi pemimpin yang 

sangat strategis adalah memberikan motivasi kerja kepada pegawai/bawahan dalam 

melaksanakan pekerjaan dengan baik dan produktif dalam usaha mencapai tujuan 

organisasi. 

Pemimpin merupakan agen perubahan, perilakunya akan mempengaruhi orang 

lain. Kepemimpinan timbul ketika suatu kelompok mengubah inovasi atau 

kompensasi anggota lainya di dalam kelompok (Bass, 1985). Kepemimpinan 

berhubungan dengan keterampilan, kecakapan, dan tingkat pengaruh yang dimiliki 

seseorang, oleh sebab itu kepemimpinan bisa dimiliki oleh orang yang bukan 

pemimpin. Arti pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan 

kelebihan, khususnya kecakapan/kelebihan di satu bidang sehingga mampu 

mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas 

tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan (Suharnomo, 2013). 
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Faiechild (2013:33) menyebutkan bahwa pemimpin adalah kegiatan yang 

mempengaruhi prilaku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir, 

mengontrol orang lain atau melalui prestise, power dan posisi. Pemimpin adalah 

mengarahkan, mengatur dengan kemampuan persuasifnya dan akseptansi/ 

penerimaan secara sukarela oleh pengikutnya. Pemimpin mempunyai tugas yang 

utama adalah sebagai berikut: 

1. Pemimpin bekerja dengan orang lain, yaitu pemimpin 

mempertanggungjawabkan pekerjaanya pada orang lain, atasan, staf, teman 

sekerja dalam organisasi atau di luar organisasi. 

2. Pemimpin adalah bertanggungjawab menyusun tugas, melaksanakan tugas, 

melakukan evaluasi dan monitoring untuk mencapai outcome yang terbaik. 

Pemimpin bertanggung jawab untuk keberhasilan organisasi. 

3. Pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas, yaitu pencapaian 

tujuan pemimpin harus dapat mendelegasikan tugas-tugasnya kepada staf. 

Pemimpin harus dapat mengatur waktu secara efektif dan menyelesaikan 

masalah. 

4. Pemimpin berpikir analitis dan konseptual, yaitu pemimpin harus menjadi 

seorang pemikir yang analitis dan konseptual, mengidentifikasi masalah dengan 

akurat, menguraikan seluruh pekerjaan menjadi lebih jelas. 

5. Pemimpin adalah politisi dan diplomat, yaitu pemimpin harus mampu mengajak 

dan melakukan kompromi, pemimpin harus dapat mewakili tim atau 

organisasinya. 
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6. Pemimpin mengambil keputusan yang tepat, pemimpin harus dapat 

memecahkan masalah. 

Pimpinan yang dapat dikatakan sebagai pemimpin setidaknya memenuhi 

beberapa kriteria, yaitu : 

1. Pengaruh: Seorang pemimpin adalah seorang yang memiliki pendukung yang 

turut membesarkan nama pimpinan. Pengaruh ini menjadikan pimpinan diikuti 

dan membuat orang lain tunduk pada apa yang dikatakanya.  

2. Kekuasaan/power: Seorang pemimpin umumnya diikuti oleh orang lain karena 

memiliki kekuasaan/power yang membuat orang lain menghargai 

keberadaannya. Tanpa kekuasaan atau kekuatan yang dimiliki pimpinan, 

tentunya tidak ada orang yang mau menjadi pendukungnya. 

Kekuasaan/kekuatan yang dimiliki pimpinan menjadikan orang lain tergantung 

pada apa yang dimilikinya. Hubungan ini menjadikan hubungan yang bersifat 

simbiosis mutualisme, dimana kedua belah pihak sama-sama saling diuntungkan. 

3. Wewenang: Wewenang dapat diartikan sebagai hak yang diberikan kepada 

pemimpin untuk menetapkan sebuah keputusan dalam melaksanakan suatu 

hal/kebijakan. Wewenang juga dapat dialihkan kepada bawahan oleh pimpinan 

apabila pimpinan percaya bahwa bawahan tersebut mampu melaksanakan tugas 

dan tanggungjawab dengan baik. 

4. Pengikut: Seorang pemimpin yang memiliki pengaruh, kekuasaaan/power, dan 

wewenang tidak dapat dikatakan sebagai pemimpin apabila dia tidak memiliki 

pengikut yang berada di belakangnya yang memberi dukungan dan mengikuti 

apa yang dikatakannya. Tanpa adanya pengikut maka pemimpin tidak akan ada. 
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Pemimpin dan pengikut adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan tidak 

dapat berdiri sendiri. 

 

2.3.Iklim Organisasi  

Keadaan lingkungana kerja yang baik akan memberikan dampak yang 

positif bagi pegawai dalam meningkatkan prestasi kerja pegawai. Hal itumerupakan 

salah satu cara yang dapat ditempuh agar pegawai dapatmelaksanakan tugasnya 

tanpa mengalami gangguan, karena iklim organisasisangat mempengaruhi prestasi 

kerja pegawai. 

Menurut Sedarmayanti (2011) bahwa Iklim organisasi adalah keseluruhan 

alat perkakas dan bahan yang dihadapi,lingkungan sekitarnya dimana seseorang 

bekerja, metode kerjanya, sertapengaturan kerjanya baik sebagai perorangan 

maupun sebagai kelompok”.Menurut Alex S Nitisemito (2015) mendefinisikan 

iklim organisasisebagai berikut : “Iklim organisasi adalah segala sesuatu yang ada 

di sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-

tugas yangdiembankan”. 

Iklim organisasi adalah keseluruhan sarana dan prasarana kerja yang ada di 

sekitar pegawai yang sedang melakukan pekerjaan yang dapat mempengaruhi 

pelaksanaan pekerjaan (Sutrisno,2010). Iklim organisasi lebih dititikberatkan pada 

keadaan fisik tempat kerja. Iklim organisasi yang baik dan bersih, mendapat cahaya 

yang cukup, bebas dari kebisingan dan gangguan, jelas akan memotivasi tersendiri 

bagi para pegawai dalam melakukan pekerjaan dengan baik. 

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa iklim 

organisasi memang memiliki peranan penting dalam penyelesaian tugas-tugas yang 
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diembankan terhadap pegawai, yang secara otomatis mampu untuk menciptakan 

prestasi dari pegawai tersebut. 

a. Jenis Iklim organisasi 

Menurut Sedarmayanti (2011) menyatakan bahwa secara garis besar,jenis 

iklim organisasi terbagi menjadi 2 (dua) yaitu : 

1. Lingkungan tempat kerja/Iklim organisasi fisik (physical 

workingenvironment) 

2. Suasana kerja/Lingkungan non fisik (Non-physical working environment) 

Penjelasan dari dari pembagian iklim organisasi yang dikemukakan oleh 

Sedarmayanti (2011) yaitu sebagai berikut: 

1. Iklim organisasi Fisik 

Menurut Sedarmayanti (2011) menyatakan bahwa :“Iklim organisasi fisik 

adalah semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja 

yang dapat mempengaruhi pegawai baik secara langsung maupun tidak 

langsung”.Iklim organisasi fisik dapat dibagi dalam dua kategori yakni : 

a. Lingkungan yang langsung berhubungan dengan pegawai (Seperti 

:pusat kerja, meja, kursi, dan sebagainya) 

b. Lingkungan perantara atau lingkungan umum (seperti : rumah, 

kantor,pabrik, sekolah, kota, sistem jalan raya, dan lain-lain. 

Lingkunganperantara, dapat juga disebut iklim organisasi yang 

mempengaruhikondisi manusia, misalnya: temperatur, kelembaban, 

sirkulasi udara,pencahayaan, kebisingan, getaran mekanis, bau tidak 

sedap, warna,dan lain-lain. 
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Untuk dapat memperkecil pengaruh lingkungan fisik terhadap pegawai, 

maka langkah pertama adalah harus mempelajari manusia, baikmengenai 

sifat dan tingkah lakunya, kemudian digunakan sebagai dasar untuk 

memikirkan lingkungan fisik yang sesuai. 

2. Iklim organisasi Non Fisik  

Menurut Sedarmayanti (2011) menyatakan bahwa :“Iklim organisasi non 

fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan 

kerja, baik hubungan dengan atasan maupun hubungan sesama rekan kerja, 

ataupun hubungan dengan bawahan”.Menurut Alex S Nitisemo (2015). 

Perusahaan hendaknya dapat mencerminkan kondisi yang mendukung kerja 

sama antara tingkatatasan, bawahan, maupun yang memiliki status jabatan 

yang sama diperusahaan. Kondisi yang hendaknya diciptakan adalah 

suasanakekeluargaan, komunikasi yang baik, dan pengendalian diri. 

Suryadi Perwiro Sentono (2013) yang mengutip pernyataan Wyon Woo Lee 

sang pencetus teori W dalam Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia, 

bahwa pihak manajemen perusahaan hendaknya membangun suatu iklim 

dan suasana kerja yang bisa membangkitkan rasa kekeluargaan untuk 

mencapai tujuan bersama. Pihak manajemen perusahaan juga hendaknya 

mampu mendorong inisiatif dan kreativitas. Kondisi seperti inilah yang 

selanjutnya menciptakan antusiame untuk bersatu dalam organisasi 

perusahaan untuk mencapai tujuan. 

Iklim organisasi non fisik merupakan keadaan lingkungan tempat 

kerja pegawai yang berupa suasana kerja yang harmonis dimana terjadi 
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hubungan atau komunikasi antara bawahan dengan atasan 

(hubunganvertikal) serta hubungan antar sesame pegawai (hubungan 

horizontal). 

Dengan adanya suasana kerja dan komunikasi yang harmonis, maka 

pegawai akan merasa betah di tempat kerja sehingga pekerjaan yang dilakukan 

dapat terlaksana dengan baik, efisien dan efektif. Terciptanya suasana kerja dan 

komunikasi yang baik tergantung pada penyusunan organisasi perusahaan secara 

benar seperti yang dikemukakan oleh Sarwoto (2013) bahwa : “Suasana kerja yang 

baik dihasilkan terutama dalam organisasi yang tersusun secara baik, organisasi 

yang tidak tersusundengan baik banyak menimbulkan suasana kerja yang kurang 

baik juga”.Bila tumbuh masalah mengenai penyelesaian pekerjaan misalnya, maka 

kondisi dalam hubungan kerja yang baik seperti ini, semua problema tentuakan 

lebih mudah dipecahkan secara kekeluargaan. 

Penerapan hubungan pekerjaan yang baik antar pegawai akan terlihatpada 

suasana kerja yang : 

1. Tidak terdapat konflik antar pegawai 

2. Setiap pegawai bersemangat dan bergairah dalam menyelesaikanpekerjaaan 

yang menjadi tugasnya. 

3. Setiap masalah dapat diselesaikan dengan penuh kekeluargaan. 

4. Pelaksanaan pekerjaan diliputi oleh suasana santai dan keakraban,bukan 

suasana yang mencekam penuh ancaman. 

5. Adanya saling menghargai dan percaya antar pegawai. 
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Hubungan kerja yang berhasil dibina antara bawahan dengan atasanakan 

memperlihatkan suasana antara lain : 

1. Para pegawai betul-betul menghormati, menghargaikepemimpinan atasannya. 

2. Atasan dianggap rekan sekerja yang seluruh kebijakannya perludidukung, 

bukan seorang majikan yang menakutkan. 

3. Adanya perhatian yang besar dari atasan terhadap masalahbawahan untuk 

mencari jalan pemecahnya. 

4. Adanya usaha atasan untuk memperlihatkan ketauladanan kerjabagi bawahan. 

5. Para bawahan selalu merasa termotivasi untuk bekerja karenaadanya 

penghargaan atas prestasi yang mereka dapatkan. 

Oleh karena itu suatu hubungan kerja antar bawahan dengan atasan 

tercermin dalam iklim organisasi fisik dan non fisik yang diberikan kepada pegawai 

secara baik dan benar. 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Iklim organisasi 

Manusia akan mampu melaksanakan kegiatannya dengan baik, sehingga 

dicapai suatu hasil yang optimal, apabila diantaranya ditunjang oleh suatu kondisi 

lingkungan yang sesuai. Suatu kondisi lingkungan dikatakan baik atau sesuai 

apabila manusia dapat melaksanakan kegiatannya secara optimal, sehat, aman 

dannyaman. Ketidaksesuaian kerja dapat dilihat akibatnya dalam jangka waktu 

yanglama.Lebih jauh lagi, keadaan lingkungan yang kurang baik dapat menuntut 

tenaga dan waktu yang lebih banyak dan tidak mendukung diperolehnyarancangan 

sistem kerja yang efisien.Banyak faktor yang mempengaruhiterbentuknya suatu 

kondisi iklim organisasi. 
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Berikut ini beberapa faktor yang diuraikan Sedarmayanti (2011) yangdapat 

mempengaruhi terbentuknya suatu kondisi iklim organisasi di kaitkandengan 

kemampuan pegawai, diantaranya adalah : 

1. Penerangan / cahaya di tempat kerja 

2. Temperatur / suhu udara di tempat kerja 

3. Kelembaban di tempat kerja 

4. Sirkulasi udara di tempat kerja 

5. Kebisingan di tempat kerja 

6. Bau tidak sedap di tempat kerja 

7. Tata warna di tempat kerja 

8. Dekorasi di tempat kerja 

9. Musik di tempat kerja 

10. Keamanan di tempat kerja 

Berikut ini akan diuraikan masing-masing faktor tersebut dikaitkan dengan 

kemampuan manusia, yaitu : 

1. Penerangan / cahaya di tempat kerja 

Cahaya atau penerangan sangat besar manfaatnya bagi pegawaiguna untuk 

mendapatkan keselamatan dan kelancaran kerja. Olehsebab itu perlu 

diperhatikan adanya penerangan (cahaya) yang terangtetapi tidak 

menyilaukan. Cahaya yang kurang jelas, sehinggapekerjaan akan lambat, 

banyak mengalami kesalahan, dan akhirnyamenyebabkan kurang efisien 

dalam melaksanakan pekerjaan, sehinggatujuan organisasi sulit dicapai. 

2. Temperatur di Tempat Kerja 
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Dalam keadaan normal, tiap anggota tubuh manusia mempunyaitemperatur 

berbeda.Tubuh manusia selalu berusaha untukmempertahankan keadaan 

normal, dengan suatu sistem tubuh yangsempurna sehingga dapat 

menyesuaikan diri dengan perubahan yangterjadi di luar tubuh. Tetapi 

kemampuan untuk menyesuaikan diritersebut ada batasnya, yaitu bahwa 

tubuh manusia masih dapatmenyesuaikan dirinya dengan temperatur luar 

jika perubahantemperatur luar tubuh tidak lebih dari 20% untuk kondisi 

panas dan35% untuk kondisi dingin dari keadaan normal tubuh.Menurut 

hasil penelitian, untuk berbagai tingkat temperatur akanmemberi pengaruh 

yang berbeda. Keadaan tersebut tidak mutlakberlaku bagi setiap pegawai 

karena kemampuan beradaptasi tiappegawai berbeda, tergantung di daerah 

bagaimana pegawai dapathidup. 

3. Kelembaban di Tempat Kerja 

Kelembaban adalah banyaknya air yang terkandung dalam udara,biasanya 

dinyatakan dalam persentase. Kelembaban ini berhubunganatau 

dipengaruhi oleh temperatur udara, dan secara bersama-samaantara 

temperatur, kelembaban, kecepatan udara bergerak dan radiasipanas dari 

udara tersebut akan mempengaruhi keadaan tubuh manusiapada saat 

menerima atau melepaskan panas dari tubuhnya. Suatukeadaan dengan 

temperatur udara sangat panas dan kelembaban tinggi,akan menimbulkan 

pengurangan panas dari tubuh secara besar-besaran, karena sistem 

penguapan. Pengaruh lain adalah makincepatnya denyut jantung karena 

makin aktifnya peredaran darah untukmemenuhi kebutuhan oksigen, dan 
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tubuh manusia selalu berusahauntuk mencapai keseimbangan antar panas 

suhu tubuh dengan suhudisekitarnya. 

4. Sirkulasi Udara di Tempat Kerja 

Oksigen merupakan gas yang dibutuhkan oleh mahluk hidup untukmenjaga 

kelangsungan hidup, yaitu untuk proses metaboliasme. Udaradi sekitar 

dikatakan kotor apabila kadar oksigen, dalam udara tersebuttelah berkurang 

dan telah bercampur dengan gas atau bau-bauan yangberbahaya bagi 

kesehatan tubuh. Sumber utama adanya udara segaradalah adanya tanaman 

di sekitar tempat kerja. Tanaman merupakanpenghasil oksigen yang 

dibutuhkan olah manusia. Dengan cukupnyaoksigen di sekitar tempat kerja, 

ditambah dengan pengaruh secarapsikologis akibat adanya tanaman di 

sekitar tempat kerja, keduanyaakan memberikan kesejukan dan kesegaran 

pada jasmani. Rasa sejukdan segar selama bekerja akan membantu 

mempercepat pemulihantubuh akibat lelah setelah bekerja. 

5. Kebisingan di Tempat Kerja 

Salah satu polusi yang cukup menyibukkan para pakar untukmengatasinya 

adalah kebisingan, yaitu bunyi yang tidak dikehendakioleh telinga.Tidak 

dikehendaki, karena terutama dalam jangka panjangbunyi tersebut dapat 

mengganggu ketenangan bekerja, merusakpendengaran, dan menimbulkan 

kesalahan komunikasi, bahkanmenurut penelitian, kebisingan yang serius 

bisa menyebabkankematian.Karena pekerjaan membutuhkan konsentrasi, 

maka suarabising hendaknya dihindarkan agar pelaksanaan pekerjaan 

dapatdilakukan dengan efisien sehingga produktivitas kerja 
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meningkat.Semakin lama telinga mendengar kebisingan, maka akan 

semakinburuk akibatnya, diantaranya pendengaran dapat makin berkurang. 

6. Bau-bauan di Tempat Kerja 

Adanya bau-bauan di sekitar tempat kerja dapat dianggap 

sebagaipencemaran, karena dapat menganggu konsentrasi bekerja, dan bau-

bauan yang terjadi terus menerus dapat mempengaruhi 

kepekaanpenciuman. Pemakaian “air condition” yang tepat merupakan 

salahsatu cara yang dapat digunakan untuk menghilangkan bau-bauan 

yangmenganggu di sekitar tempat kerja. 

7. Tata Warna di Tempat Kerja 

Menata warna di tempat kerja perlu dipelajari dan direncanakandengan 

sebaik-baiknya.Pada kenyataannya tata warna tidak dapatdipisahkan 

dengan penataan dekorasi.Hal ini dapat dimaklumi karenawarna 

mempunyai pengaruh besar terhadap perasaan.Sifat danpengaruh warna 

kadang-kadang menimbulkan rasa senang, sedih, danlain-lain, karena dalam 

sifat warna dapat merangsang perasaanmanusia. 

 

8. Dekorasi di Tempat Kerja 

Dekorasi ada hubungannya dengan tata warna yang baik, karenaitu dekorasi 

tidak hanya berkaitan dengan hasil ruang kerja saja tetapiberkaitan juga 

dengan cara mengatur tata letak, tata warna,perlengkapan, dan lainnya 

untuk bekerja. 

9. Musik di Tempat Kerja 
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Menurut para pakar, musik yang nadanya lembut sesuai dengansuasana, 

waktu dan tempat dapat membangkitkan dan merangsangpegawai untuk 

bekerja.Oleh karena itu lagu-lagu perlu dipilih denganselektif untuk 

dikumandangkan di tempat kerja. Tidak sesuainya musik yang 

diperdengarkan di tempat kerja akan mengganggu konsentrasikerja. 

10. Keamanan di Tempat Kerja 

Guna menjaga tempat dan kondisi iklim organisasi tetap dalamkeadaan 

aman maka perlu diperhatikan keberadaan dari keamanan itusendiri.Salah 

satu upaya untuk menjaga keamanan di tempat kerja,dapat memanfaatkan 

tenaga Satuan Petugas Keamanan (SATPAM). 

c. Arti Penting Iklim organisasi 

Iklim organisasi mempunyai pengaruh terhadap pegawaiperusahaan dalam 

usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yangdibebankan kepadanya, yang pada 

akhirnya berpengaruh terhadap disiplinkerja pegawai. Iklim organisasi yang baik 

dan memuaskan pegawaitentu akan meningkatkan kinerja dari pegawai itu sendiri. 

Sehinggamereka dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan dengan baik 

danpenuh tanggung jawab. Demikian juga sebaliknya bila iklim organisasikurang 

memuaskan bagi pegawai menyebabkan pegawai bekerja dalamsuasana yang 

kurang tenang, sehingga akan dapat mempertinggi tingkatkesalahan yang mereka 

lakukan. 

 

2.4. Konsep Disiplin Kerja 

2.4.1.Pengertian Disiplin Kerja 
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 Sinungan (2014:98) mengemukakan bahwa disiplin kerja adalah sikap 

mental yang tercermin dalam perbuatan atau tingkah laku perorangan, kelompok 

atau masyarakat yang berupa ketaatan (obedience) terhadap peraturan-peraturan 

atau ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah atau etika, norma dan kaidah yang 

berlaku dalam masyarakat untuk suatu tujuan tertentu. Disiplin dapat juga diartikan 

sebagai pengendalian diri agar tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan 

falsafah dan moral Pancasila. 

 Hurlock (2012:101) mengemukakan bahwa disiplin adalah merupakan 

unsur penting dalam kegiatan tertentu, baik itu kegiatan belajar maupun kegiatan 

kerja, karena hal tersebut akan merupakan sistem pengawasan bagi dirinya. Disiplin 

kerja yang demikian merupakan disiplin yang tidak dirasakan sebagai suatu yang 

dipaksakan dari luar, tetapi timbul didalam diri individu itu sendiri. Menurut 

Sinungan (2014:58), ada beberapa ciri disiplin sebagai pola tingkah laku yaitu: 1) 

Adanya hasrat yang kuat untuk melaksanakan sepenuhnya apa yang sudah menjadi 

norma, etik dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat, 2) Adanya perilaku yang 

dikendalikan, dan 3) Adanya ketaatan untuk menciptakan suasana yang sehat untuk 

disiplin yang konstruktif.  

 Disiplin menjadi faktor yang cukup dominan dalam mempengaruhi kinerja 

seseorang, untuk memahami arti dari disiplin maka Heidjrachman dan Husnan 

(2012:71) mengungkapkan disiplin adalah setiap perseorangan dan juga kelompok 

yang menjamin adanya kepatuhan terhadap perintah dan berinisiatif untuk 

melakukan suatu tindakan yang diperlukan seandainya tidak ada perintah. 
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 Disiplin pegawai adalah suatu bentuk pelatihan yang berusaha memperbaiki 

dan membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku pegawai sehingga pegawai 

tersebut secara sukarela bekerja secara kooperatif dengan pegawai yang lainnya. 

Disiplin pegawai memerlukan alat komunikasi, terutama pada peringatan yang 

bersifat spesifik terhadap pegawai yang tidak mau merubah sifat dan perilakunya. 

Menurut Davis (2010:124) disiplin adalah tindakan manajemen untuk memberikan 

semangat kepada pelaksanaan standar organisasi, ini adalah pelatihan yang 

mengarah pada upaya membenarkan dan melibatkan pengetahuan-pengetahuan 

sikap dan perilaku pegawai sehingga ada kemauan pada diri pegawai untuk menuju 

pada kerjasama dan prestasi yang lebih baik. 

 Disiplin itu sendiri diartikan sebagai kesediaan seseorang yang timbul 

dengan kesadaran sendiri untuk mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku dalam 

organisasi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah diatur secara jelas bahwa kewajiban yang harus 

ditaati oleh setiap pegawai negeri sipil merupakan bentuk disiplin yang ditanamkan 

kepada setiap pegawai negeri sipil. 

 Menurut Handoko (2010:69) disiplin adalah kegiatan manajemen untuk 

menjalankan standar-standar organisasi. Ada dua tipe kegiatan pendisiplinan yaitu 

preventif dan korektif. Dalam pelaksanaan disiplin, untuk memperoleh hasil seperti 

yang diharapkan, maka pemimpin dalam usahanya perlu menggunakan pedoman 

tertentu sebagai landasan pelaksanaan. Fungsi khusus disiplin dapat dijabarkan 

sebagai peranan penting dalam hidup. Karena memunculkan dampak positif luar 

biasa yang dapat dirasakan dalam lingkungan bekerja. Terutama bagi seseorang 
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pemimpin yang hendak memberikan contoh. Sedangkan menurut Mangkunegara 

(2013:88) pengertian disiplin kerja pegawai dipisahkan menjadi dua bentuk yaitu : 

1. Disiplin preventif, yaitu suatu upaya untuk menggerakkan pegawai mengikuti 

dan mematuhi pedoman kerja, aturan-aturan yang telah digariskan oleh 

organisasi. Disiplin preventif merupakan suatu sistem yang ada dalam 

organisasi, jika system organisasi baik, maka diharapkan akan lebih mudah 

dalam menegakkan disiplin kerja. Dengan cara preventif pegawai dapat 

memelihara dirinya terhadap peraturan-peraturan organisasi. Pimpinan 

organisasi mempunyai tanggungjawab dalam membangun iklim organisasi 

dengan disiplin preventif. Begitu pula pegawai harus dan wajib mengetahui, 

memahami semua pedoman kerja, serta peraturan-peraturan yang ada dalam 

organisasi. Adapun hal-hal yang termasuk dalam kategori disiplin preventif 

adalah ketepatan waktu, tanggung jawab terhadap fasilitas kantor, ketaatan 

terhadap peraturan yang berlaku, serta etika dan motivasi kerja aparat/pegawai. 

2. Disiplin korektif, yaitu suatu upaya menggerakkan pegawai dalam menyatukan 

suatu peraturan dan mengarahkan untuk ditetapkan mematuhi peraturan sesuai 

dengan pedoman yang berlaku pada organisasi. Pada disiplin korektif, pegawai 

yang melanggar disiplin perlu diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Tujuan pemberian sanksi adalah untuk memperbaiki pegawai yang 

melanggar, memelihara peraturan yang berlaku dan memberikan pelajaran 

kepada pelanggar. Disiplin korektif memerlukan perhatian khusus dan 

prosedur yang seharusnya. 
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 Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian inidisiplin kerja 

diartikan sebagai sikap mental yang tercermin dalam perbuatan atau tingkah laku 

pegawai  terhadap peraturan-peraturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah. 

 

2.4.2. Indikator Disiplin Kerja 

 Menurut Singodimejo dalam Sutrisno (2012:94)indikaotr disiplin kerja 

adalah sebagai berikut:  

1. Taat terhadap aturan waktu  

Dilihat dari jam masuk kerja, jam pulang, dan jam istirahat yang tepat waktu 

sesuai dengan aturan yang berlaku di organisasi.  

2. Taat terhadap peraturan organisasi 

Peraturan dasar tentang cara berpakaian dan bertingkah laku dalam pekerjaan.  

3. Taat terhadap aturan perilaku dalam pekerjaan  

Ditunjukan dengan cara-cara melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan 

jabatan, tugas, dan tanggung jawab serta cara berhubungan dengan unit kerja 

lain.  

 

4. Taat terhadap peraturan lainnya di organisasi 

Aturan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh para 

pegawai dalam organisasi. 

 Timpe (2010:403) mengemukakan bahwa indikator yang dapat digunakan 

untuk mengukur kedisiplinan pegawai adalah:  

1. Ketaatan terhadap peraturan, yaitu memahami bahwa ketaatan terhadap aturan 

harus diperhatikan untuk menegakkan disiplin, nilai-nilai kedisiplinan 
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diwujudkan dalam bentuk ketaatan terhadap peraturan dan ada manfaat yang 

diperoleh karena menegakkan aturan kedisiplinan 

2. Kepatuhan terhadap perintah kedinasan, yaitu memahami bahwa kepatuhan 

terhadap perintah kedinasan harus diperhatikan untuk menegakkan disiplin, 

nilai-nilai kedisiplinan diwujudkan dalam bentuk kepatuhan terhadap perintah 

kedinasan dan ada manfaat yang diperoleh karena patuh terhadap perintah 

kedinasan 

3. Ketaatan terhadap jam kerja, yaitu memahami bahwa ketaatan terhadap jam 

kerja harus diperhatikan untuk menegakkan disiplin, nilai-nilai kedisiplinan 

diwujudkan dalam bentuk ketaatan terhadap jam kerja dan ada manfaat yang 

diperoleh karena taat melaksanakan tugas sesuai dengan jam kerja 

4. Kepatuhan dalam penggunaan dan pemeliharaan sarana kantor, yaitu 

memahami bahwa kepatuhan terhadap penggunaan sarana harus diperhatikan 

untuk menegakkan disiplin, nilai-nilai kedisiplinan diwujudkan dalam bentuk 

kepatuhan menggunakan sarana dan ada manfaat yang diperoleh karena taat 

memelihara sarana 

5. Selalu bekerja sesuai prosedur, yaitu memahami bahwa bekerja sesuai prosedur 

harus diperhatikan untuk menegakkan disiplin, nilai-nilai kedisiplinan 

diwujudkan dalam bentuk bekerja sesuai prosedur dan ada manfaat yang 

diperoleh karena selalu bekerja sesuai prosedur 

 Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini disiplin kerja 

diamati melalui indikator ketaatan terhadap peraturan, kepatuhan terhadap perintah 
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kedinasan, ketaatan terhadap jam kerja, kepatuhan dalam penggunaan dan 

pemeliharaan sarana kantor serta selalu bekerja sesuai prosedur. 

 

2.5.  Kinerja 

2.5.1 Pengertian Kinerja 

Istilah kinerja berasal dari kata Job Performance atau Actual Performance 

yaitu prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. 

Dengan kata lain, kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.  

Armstrong (2013) menyatakan bahwa pada umumnya skema manajemen 

kinerja disusun dengan menggunakan peringkat dan ditetapkan setelah 

dilaksanakan penilaian kinerja. Peringkat tersebut menunjukkan kualitas kinerja 

atau kompetensi yang ditampilkan pegawai dengan memilih tingkat pada skala 

yang paling dekat dengan pandangan penilai tentang seberapa baik kinerja pegawai.  

Lebih lanjut lagi Veithzal Rival (2013) menyatakan bahwa penilaian kinerja 

mengacu pada suatu sistem formal dan terstruktur yang digunakan untuk mengukur, 

menilai, dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, 

dan hasil, termasuk tingkatketidakhadiran. Dengan demikian, kinerja adalah 

merupakan hasil kerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya. Pegawai 

memerlukan umpan balik atas hasil kerja mereka sebagai panduan bagi perilaku 

mereka di masa yang akan datang. 

Kinerja merupakan pencapaian seseorang, tim, atau unit kerja dalam 

melaksanakan tugas dibandingkan dengan sasaran yang ditargetkan padanya. 
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Sasaran kerja individu, tim, atau unit kerja harus jelas. Kejelasan itu, diharapkan 

dengan mudah dapat diukur. Jika sasaran kerja terukur, dengan baik dan sasaran itu 

tidak disosialisasikan dengan baik ke setiap pegawai, maka hal itu akan 

memudahkan seseorang dalam merealisasikan target-target individunya dalam 

bekerja. Oleh karena itu, kinerja individu, tim dan unit kerja yang akan dicapai 

ditetapkan berdasarkan sasarannya. Sasaran ditetapkan, kemudian sasaran itu 

ditentukan ukurannya. Ukuran kinerja ini disebut dengan indikator kinerja pokok.  

2.5.2 Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja merupakan suatu fungsi dan motivasi dan kemampuan. 

Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya memiliki derajat 

kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang 

tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas 

tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Kinerja merupakan 

perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan 

oleh pegawai sesuai dengan perannya dalam perusahaan. 

Melayu S.P. Hasibuan (2013:34) mengemukakan kinerja (prestasi kerja) 

adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas 

yang dibebankan padanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan 

kesungguhan serta waktu. Penilaian kinerja adalah evaluasi yang sistematis 

terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh pegawai dan ditujukan untuk 

pengembangan. 

Tentang penilaian kinerja di tengah kompetisi yang global, perusahaan 

menuntut kinerja yang tinggi dari setiap pegawai, hal ini dinyatakan oleh Henry 
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Simamora (2013:338) Penilaian kinerja adalah proses yang dipakai oleh perusahaan 

atau organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja individu pegawai. Dalam hal 

ini juga Mondy dan Noe yang dikutip oleh Marwansyahdan Mukaram (2012:103) 

menyatakan bahwa penilaian kinerja adalah sebuah sistem formal untuk memeriksa 

atau mengkaji dan mengevaluasi secara berkala kinerja seseorang.  

Berdasarkan pengertian penilaian kerja di atas, dapat ditarik kesimpulan 

yang menerangkan bahwa penilaian kinerja di dalam sebuah organisasi modern, 

penilaian kinerja merupakan mekanisme penting bagi manajemen untuk digunakan 

dalam menjelaskan tujuan dan standar kinerja dan memotivasi kinerja individu 

waktu berikutnya penilaian kinerja menjadi basis bagi keputusan-keputusan yang 

mempengaruhi gaji, promosi, pemberhentian, pelatihan, transfer, dan kondisi 

kepegawaian lainnya.  

 

 

BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL  

 

3.1. Kerangka Konseptual 

Kepemimpinan merupakan metode atau sistem kepemimpinan yang 

diterapkan seorang pemimpin untuk mempengaruhi bawahanya. Kepemimpinan 

memegang peranan penting dalam meningkatkan kinerja pegawai, bagaimana 

sistem kepemimpinan yang ada pada suatu organisasi mampu menghantrakan 

organisasi pada penacapaian Visi, Misi dan tujuanya. kepemimpinan itu adalah 

aktivitas untuk memengaruhi orang-orang agar diarahkan mencapai tujuan 

organisasi. 
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kepemimpinan yang akan menjadi faktor kunci keberhasilan suatu 

organisasi. Kondisi ini sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan organisasi 

(bisnis, pemerintah, sosial), sehingga membutuhkan kepemimpinan baru dalam 

organisasi. Pemimpin baru tersebut disebut pemimpin transformasional, karena 

mereka harus menciptakan sesuatu yang baru dari sesuatu yang lama.  

Faktor selanjutnya yaitu iklim organisasi. Iklim organisasi yang sehat dan 

baik akan berpengaruh terhadap kenyamanan kerja pegawai. Iklim organisasi dalam 

suatu organisasi mempunyai arti penting bagi manusia yang melakukan aktivitas 

didalamnya, karena iklim organisasi ini akan mempengaruhi secara langsung 

maupun tidak langsung manusia didalamnya. Salah satu aspek iklim organisasi 

organisasi dalam hal ini adalah  kondisi organisasi.  Kondisi iklim organisasi adalah 

sikap, nilai, norma dan perasaan yang lazim dimiliki oleh para pegawai sehubungan 

dengan organisasi mereka. Iklim organisasi yang timbul dalam organisasi 

merupakan faktor pokok yang menentukan tingkah laku dalam aktivitas. Iklim 

organisasi yang sehat memberikan konstribusi yang besar terhadap proses kegiatan 

bekerja pelayanan kepada masyarakat yang efektif. Iklim organisasi yang kondusif 

menjadikan seluruh pegawai melakukan tugas dan peran mereka secara optimal. 

Disiplin menjadi faktor yang cukup dominan dalam mempengaruhi kinerja 

seseorang.  Disiplin adalah setiap perseorangan dan juga kelompok yang menjamin 

adanya kepatuhan terhadap perintah dan berinisiatif untuk melakukan suatu 

tindakan yang diperlukan seandainya tidak ada perintah. Disiplin pegawai 

memerlukan alat komunikasi, terutama pada peringatan yang bersifat spesifik 

terhadap pegawai yang tidak mau merubah sifat dan perilakunya. 
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Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dibawah ini ditunjukkan kerangka 

konsep penelitian ini, yaitu: 

Gambar 3.1. Kerangka Konsep Penelitian: 

 

 

 

 

 

 

  

      

 

 

 

3.2. Hipotesis Penelitian 

Dengan melihat kerangka Konseptual di atas, maka penulis mengajukan 

hipotesissebagai berikut: 

1. Kepemimpinan, Iklim Organisasi dan  Disiplin Kerja berpengaruh secara 

Parsial Terhadap Kinerja Personel Pada Satuan Brimob Polda Sulawesi 

Selatan. 

2. Kepemimpinan, Iklim Organisasi dan  Disiplin Kerja berpengaruh secara 

Parsial Terhadap Kinerja Personel Pada Satuan Brimob Polda Sulawesi 

Selatan. 

Kepemimpinan (X1) 

Indikator Kepemimpinan  

1. Kharismatik 

2. Penuh Perhatian 

3. Intelektual 
(Bass,2014) 

Iklim Organisasi (X2) 

Indikator Iklim organisasi 

 Ketenangan dalam 

bekerja 

 Perasaan senang dalam 
bekerja  

 Dukungan rekan kerja 
(Maryati, 2014) 

DISIPLIN  (X2) 

Indikator Disiplin 

 Ketaatan pada aturan 
 Ketaatan pada norma 

 Ketaatan pada 

organisasi 
 

Nitisasmito, (2002) 

 

KINERJA (Y) 

Indikator Kinerja (Y) 

1. Pekerjaan sesuai target 

2. Hasil pekerjaan 

memuaskan 

3. Qualitas pekerjaan 

meningkat 

(Simamora, 2013) 
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3. Variabel Kepemimpinan paling dominan berpengaruh Terhadap Kinerja 

Personel Pada Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan. 

 

3.3. Definisi Operasional Variabel 

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah Kepemimpinan, Iklim 

organisasidan Disiplin Kerja sebagai variabel bebas. Setiap variabel bebas tersebut 

diberi simbol Xi, X2, X3, sedangkan variabel terikat adalah Kinerja Personel Pada 

Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan yang diberi simbol Y. 

Operasionalisasi variabel penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan dalah sikap yang diterapkan seorang pemimpin dalam 

mempengaruhi bawahanya dalam bekerja. Variabel Kepemimpinan diukur 

dengan tiga indikator yaitu: kharismatik, penuh perhatian dan intelektual. 

2. Iklim organisasi didefinisikan lingkungan kerja yang nyaman dimana pegawai 

beraktivitas dan mengerjakan tugas-tugasnya. Indikator iklim organisasi  diukur 

dengan tiga indikator yaituketenangan dalam bekerja, perasaan senang dalam 

bekerja dan dukungan rekan kerja. 

3. Disiplin adalah sikap pegawai yang taat pada peraturan organisasi. Disiplin 

diukur dengan tiga indikator antara lain : ketaatan pada aturan, kepatuhan 

terhadap norma yang berlaku dan ketaatan terhadap organisasi. 

4. Kinerja Pegawai didefinisikan sebagai kemampuan pegawai dalam mengerjakan 

pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Variabel Kinerja 

Pegawai  diukur dengan tiga indikator yaitu pekerjaan sesuai target, hasil 

pekerjaan memuaskan dan kualitas pekerjaan meningkat.  
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

 

4.1. Desain Penelitian 

Bertolak dari permasalahan dan tujuan penelitian yang ingin dicapai, 

penelitian berjenis penelitian kuantitatif dengan metode survei dengan teknik 

analisis korelasional untuk mengetahui pengaruh hubungan variabel terikat dan 

variabel bebas. 

 

4.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Personel Pada Satuan Brimob Polda Sulawesi 

Selatan. Pengambilan lokasi tersebut didasarkan pada instansi tersebut peneliti 

bekerja sehingga memudahkan memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. 

Waktu penelitian di rencanakan satu bulan yaitu bulan Februari sampai dengan 

Maret 2021. 

 

4.3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh pegawai pada Personel Pada Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan 

sebanyak ......orang. 

Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik 

sampling jenuh (sensus) yaitu pengambilan sampel dengan mengambil semua 

populasi sebanyak ..... orang. 
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4.4. Skala dan Pengukuran Data 

Pengukuran data penelitian ini menggunakan skala likert. Skala likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi responden terhadap obyek 

(Nazir, 2013). Penggunaan skala Likert karena pertimbangan sebagai berikut: (1) 

mempunyai banyak kemudahan; (2) mempunyai realibilitas yang tinggi dalam 

mengurutkan subyek berdasarkan peresepsi; (3) fleksibel dibanding teknik yang 

lain; (4) aplikatif pada berbagai situasi. Pengolahan data, skala Likert termasuk 

dalam skala interval. Penentuan skala Likert dalam penelitian ini dari skala 1 

sampai dengan 5. Pedoman untuk pengukuran semua variabel adalah dengan 

menggunakan 5 poin likert scale. kategori dari masing-masing jawaban dengan 

suatu kriteria sebagai berikut: Sangat Baik/Sangat Setuju (skor 5): Baik/Setuju 

(skor 4); Cukup baik/ Netral (skor 3); Tidak Baik/Tidak Setuju (skor 2): Sangat 

Tidak Baik/Sangat Tidak Setuju (skor 1) (Malhotra, 2010; Cooper & Sehindler, 

2012). 

 

4.5. Pengujian Instrumen Penelitian 

Angket sebelum digunakan dalam pengumpulan data dilapangan, harus 

memenuhi dua uji instrumen yaitu tingkat validitas dan realibilitas. Pengujian 

instrumen dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini memenuhi syarat-syarat alat ukur yang baik atau 

sesuai dengan standar metode penelitian. Mengingat pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan kuisioner, maka keseriusan atau kesungguhan 

responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan merupakan unsur penting 
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dalam penelitian. Keabsahan atau kesahihan data hasil penelitian sosial sangat 

ditentukan oleh instrumen yang digunakan. 

Instrumen dikatakan baik apabila memenuhi tiga persyaratan utama yaitu: (1) 

valid atau shahi; (2) reliabel atau andal; dan (3) praktis (Cooper dan 

Sehindler,2012). Bilamana alat ukur yang digunakan tidak valid atau tidak dapat 

dipercaya dan tidak andal atau reliabel, maka hasil penelitian tidak akan 

menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, untuk menguji 

kuisioner sebagai instrumen penelitian maka digunakan uji validitas (test of 

validity) dan uji realibilitas (test of realiability). 

Pada penelitian ini, uji validitas dan realibilitas, di lakukan untuk memastikan 

tingkat validitas dan realibilitas instrumen. Hasil analisisnya menunjukkan semua 

variabel penelitian adalah valid berdasarkan nilai koefisien korelasi lebih besar dari 

0,30 pada semua item pernyataan setiap indikator. Kemudian nilai koefisien 

korelasi cronbach alpha lebih besar dari 0.60 menunjukkan seluruh variabel 

penelitian adalah realibel. Terpenuhinya validitas dan realibilitas angket, maka 

pengumpulan data dilapangan sudah tepat dilakukan. 

 

4.5.1 Uji Validitas Instrumen (test of validity) 

Instrumen dalam penelitian ini dapat dikatakan valid apabila mampu 

mengukur konstruk yang akan di ukur dan dapat mengungkapkan data serta 

variabel-variabel yang diteliti secara konsisten. Validitas merupakan ukuran yang 

berhubungan dengan tingkat akurasi yang dicapai oleh sebuah indikator dalam 

mengukur konstruk yang seharusnya di ukur. Uji validitas adalah ketepatan skala 

atas pengukuran instrumen yang dugunakan dengan maksud untuk menjamin 
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bahwa alat ukur yang digunakan, dalam hal ini pernyataan pada kuesioner sesuai 

dengan obyek yang diukur. Instrumen dapat dikatakan mempunyai validitas tinggi 

apabila alat tersebut menjalangkan fungsi ukurnya.  

Pengujian validitas instrumen yaitu menghitung koefisien korelasi antara 

skor item dan skor totalnya dalam taraf signifikansi 95% atau α=0,05. Instrumen 

dikatakan valid mempunyai nilai signifikansi korelasi ≤ dari 95% atau α = 0,05 

 (Sugiono, 2010). Validitas dilakukan dengan mengunakan koefisien korelasi 

product moment Pearson. Kriteria pengujian yang digunakan pada instrumen yang 

dikatakan valid jika nilai r ≥ 0.30 (cut 0f point) (Sugiono, 2010). 

4.5.2 Uji Reliabilitas Instrumen (Test Of Relibiality) 

 

Uji Reliabilitas adalah uji kehandalan yang bertujuan mengetahui seberapa 

jauh sebuah alat ukur dapat diandalkan atau dipercaya.Kehandalan berkaitan 

dengan estimasi sejauh mana suatu alat ukur, apabila dilihat dari stabilitas atau 

konsistensi internal dari jawaban atau pernyataan jika pengamatan dilakukan secara 

berulang.Apabila suatu alat ukur digunakan berulang dan hasil yang diperoleh 

relatif konsisten maka alat ukur tersebut dianggap handal (reliabilitas). 

 

4.6. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan survei 

dengan instrumen angket yang disebar kepada responden. Proses yang dilakukan 

peneliti dalam mengumpulkan data primer dengan metode survei melalui instrumen 

penelitian (angket), yaitu sebagai berikut: 

1. Angket sebagai instrumen utama dalam penelitian ini berisi sejumlah item 

pernyataan bersifat tertutup yang disusun berdasarkan hasil kajian teoritis dan 
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empiris serta informasi yang diperoleh pada objek penelitian. Setelah instrumen 

penelitian disusun, terlebih dahulu dilakukan penilaian terhadap face dan content 

validity, kalimat serta maksud dari setiap pernyataan. 

2. Data yang diperoleh dari distribusi instrumen penelitian secara keseluruhan 

selanjutnya  diperiksa, ditabulasi, di-screening, serta dianalisis untuk menjawab 

dan membahas masalah yang diteliti dalam penelitian ini. 

 

4.7. Teknik Analisa Data 

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan 

Kepemimpinan, Iklim organisasi dan disiplin  kerja  terhadap Kinerja Personel Pada 

Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan. 

Teknik analisa data kuantitatif yang diperoleh dari hasil kuesioner dengan 

Imenggunakan analisis regresi linier berganda (multiple regression 

analysis).Analisislinier berganda dilakukan untuk melihat pengaruh variabel 

independen (X) yangditunjukkan oleh Kepemimpinan, Iklim organisasi dan disiplin 

terhadap variabel dependen (Y) yang ditunjukkan oleh Kinerja Personel Pada 

Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan. Sebelum melakukan pengujian gresilinier 

berganda syarat uji regresi yang harus dipenuhi adalah: 

Bentuk umum dari model yang akan digunakan adalah: 

Y = a + b1Xi + b2X2 + b3X3+e 

 

Dimana: 

Y = Kinerja Pegawai 

a  = konstanta 
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X1 = Kepemimpinan 

X2 = Iklim organisasi 

X3 = Disiplin kerja 

b1, b2, b3, , = Koefisien pengaruh 

e  = Kesalahan Prediksi 

Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu: 

Kepemimpinan, (X1), Iklim organisasi (X2), dan Disiplin kerja (X3), terhadap 

variabel terkait yaitu Kinerja Personel Pada Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan 

(Y) secara bersama-sama, maka dilakukan uji F. 

Kemudian untuk mengetahui : Kepemimpinan, (X1), Iklim organisasi (X2), 

dan Disiplin kerja (X3), terhadap variabel terkait yaitu Kinerja Personel Pada Satuan 

Brimob Polda Sulawesi Selatan (Y) secara parsial maka dilakukan uji t.  

a. Pengujian hipotesis secara Parsial 

Hipotesis tersebut akan diuji berdasarkan pada analisis dihasilkan dari 

model regresi berganda. 

1) Ho berarti variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 

2) Ha berarti variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 

 

3) Dengan tingkat signifikansi a = 5 % dan dengan degree of freedom (n- k-1) 

dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel 

independent. Sedangkan t tabel ditentukan dengan melihat tingkat 
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signifikan sebesar 5% dan df = (n-1), sehingga (Ghozali,2006) 

b. Pengujian hipotesis secara simultan 

Pengujian hipotesis ini digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan 

variabel dependen. Hipotesis statistiknya dinyatakan sebagai berikut:  

a) Ho : berarti secara simultan variabel independen tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 

b) Ha : berarti secara simultan variabel independen berpengaruh 

signifikanterhadap variabel dependen. 

Dengan tingkat signifikan a = 5 % dan dengan degree of freedom (k) dan 

(n-k-1)dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah variabel independen. Maka 

nilai F hitung dirumuskan sebagai berikut. 

F = 

𝑅2

𝑘
(1−𝑅2)

𝑛−𝑘−1 

 

Dimana: 

R2 = R Square 

n  = Banyaknya Data 

k  = Banyaknya variabel independen 

Sedangkan F tabel ditentukan dengan melihat tingkat signifikan a sebesar 5% dan 

df = (n-1), sehingga (Ghozali, 2006) 

a) Jika F hitung > F tabel atau Sig. F < 5 % maka Ho ditolak dan Hi diterima yakni 

secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. 

b) Jika F hitung < atau SigiF> 5% mak Ho diterima dan Hi ditolak yakni secara 

simultan variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen.
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LAMPIRAN 

 UJI VALIDITAS ITEM (r > 0.2787) 

1. Validitas Kepemimpinan (X1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Validitas Iklim organisasi (X2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Validitas Disiplin kerja (X3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Validitas Kinerja (Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 UJI RELIABILITAS 

 

1. RELIABILITAS KEPEMIMPINAN (X1) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. RELIABILITAS IKLIM ORGANISASI (X2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Cronbach’s Alpha 

0.225 < 0.50 

Nilai Cronbach’s Alpha 

0.490 < 0.50 



 

 

3. RELIABILITAS DISIPLIN KERJA (X3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RELIABILITAS KINERJA (Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Cronbach’s Alpha 

0.138 < 0.50 

Nilai Cronbach’s Alpha 

0.418 < 0.50 



 

 

 UJI STATISTIK DESKRIPTIF (RESPONDEN DAN ITEM) 

1. DESKRIPTIF RESPONDEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. DESKRIPTIF ITEM PERNYATAAN 

Item Kepemimpinan (X1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Item Iklim organisasi (X2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Item Disiplin kerja (X3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Item Kinerja (Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 UJI ASUMSI KLASIK 

1. UJI NORMALITAS (Nilai sig. Kolmogorov >0.05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. UJI MULTIKOLINIERITAS  NILAI VIF < 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. UJI AUTOKORELASI 

- Jumlah n = 50 

- jumlah k (independen variabel) = 3 

- Nilai dL = 1.420 

- Nilai dU = 1.673 

- Nilai Dw = 1.443 

- Kesimpulan = Dw < dU (1.443 > 1.673) =  Terdapat autokorelasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. UJI HETEROSKEDASTISITAS 

Data tersebar di atas dan di bawah titik 0 pada sumbu Y, disimpulkan tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UJI HIPOTESIS 

1. UJI T  T TABEL = 2.011 

t hitung > t tabel = ADA PENGARUH 

t hitung < t tabel = TIDAK ADA PENGARUH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. UJI F  F TABEL = 2.81 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. UJI KOEFISIEN REGRESI 
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