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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Suatu instansi didirikan karena mempunyai tujuan yang ingin dicapai. 

Dalam mencapai tujuannya setiap instansi dipengaruhi oleh perilaku dan sikap 

orang-orang yang terdapat dalam instansi tersebut. Oleh karena itu 

keberhasilan untuk mencapai tujuan tersebut tergantung kepada keandalan dan 

kemampuan karyawan dalam mengoperasikan unit-unit kerja yang terdapat di 

instansi tersebut, karena tujuan instansi dapat tercapai hanya dimungkinkan 

karena upaya para pelaku yang terdapat dalam setiap instansi. 

Adanya perubahan lingkungan organisasi yang semakin kompleks dan 

kompetitif, mensyaratkan instansi/ perusahaan untuk bersikap lebih responsif 

agar tetap bertahan. Dalam perubahan organisasi baik yang terencana maupun 

tidak terencana, aspek yang terpenting adalah perubahan individu. Perubahan 

pada individu ini tidak mudah, tetapi harus melalui proses. Pemimpin sebagai 

panutan dalam organisasi, sehingga perubahan harus dimulai dari tingkat yang 

paling atas (pemimpin). Untuk itu organisasi memerlukan pemimpin yang 

reformis yang mampu menjadi motor penggerak perubahan (transformation) 

organisasi. Kepemimpinan merupakan suatu unsur kunci dalam keefektifan 

organisasi, menurut Porter (dalam Baihaqi, 2010: 15) Tantangan dalam 



 2 

mengembangkan strategi organisasi yang jelas terutama terletak pada 

organisasi di satu sisi dan tergantung pada kepemimpinan. 

Seiring dengan perubahan lingkungan organisasi yang semakin 

kompleks dan kompetitif, menuntut kesiapan pemimpin agar perusahaan tetap 

bertahan. Model kepemimpinan mutakhir seperti kepemimpinan transformasi 

organisasi, akan memainkan peranan yang penting bagi setiap organisasi. 

Banyak organisasi saat ini merasa perlu untuk mengubah budaya pada instansi 

guna menjamin kelangsungan hidupnya atau untuk memperoleh manfaat yang 

lebih kompetitif. Hal ini sering didorong oleh kenyataan bahwa budaya yang 

telah ada kadang tidak lagi mampu memperbaiki keadaan masa datang seperti 

yang dibutuhkan organisasi. Kekuatan-kekuatan dalam lingkungan eksternal 

organisasi dapat mengisyaratkan kebutuhan perubahan budaya, misalnya 

dengan adanya persaingan yang makin tajam dalam suatu lingkungan instansi 

menuntut perubahan budaya organisasi untuk senantiasa mampu merespon 

keinginan masyarakat dengan lebih cepat. Di samping berasal dari lingkungan 

eksternal, kekuatan perubahan budaya juga bisa berasal dari dalam/ internal. 

Sebagai contoh jika kepala kantor atau pimpinan menerapkan pendekatan-

pendekatan baru untuk manajemen organisasi agar tercipta kinerja yang baik. 

Kepemimpinan juga merupakan salah satu faktor pe nentu keberhasilan 

organisasi. Kepemimpinan mengalami pergeseran dari waktu ke waktu dan 

bersifat kontekstual yang dilatarbelakangi oleh perkembangan sosial, politik 
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dan budaya yang berlaku pada jamannya. Dalam pendekatan situasional 

disadari bahwa tidak ada satupun gaya kepemimpinan yang terbaik dan 

berlaku universal untuk segala situasi dan lingkungan.  

Tantangan dan kesempatan hadir secara simultan pada tingkatan 

administratif dan tingkatan kepemimpinan di berbagai instansi atau pun 

lingkungan pendidikan.  Konteks terbaru mengenai pendidikan yang lebih 

tinggi adalah ditentukan oleh semakin menurunnya sumber daya dari institusi 

(Sudarmadi, 2007: 16). Walaupun panggilan terhadap kepemimpinan untuk 

mengalamatkan tantangan dan memperoleh keuntungan adalah bukan 

merupakan sesuatu yang baru muncul, apa yang dimaksud pemimpin 

institusional atau praktek kepemimpinan adalah sebuah perubahan.  

Gagasan budaya organisasi telah menjadi penting dalam studi tentang 

efektivitas pengambilan keputusan. Meskipun ketidaksetujuan diantara 

beberapa elemen definisi dan pengukuran, oleh karena itu budaya merupakan 

faktor penting dalam penentuan bagaimana sebaiknya seseorang individu 

menyesuaikan dengan konteks organisasi (Sudarmadi, 2007: 14).  

Fenomena mengenai norma pengukuran sering diperlihatkan pada dua 

karakteristik penting dari budaya yang kuat. Salah satunya adalah 

intensitasnya terhadap bagian anggota organisasi yakni menunjukkan 

persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap mereka yang bertindak dengan cara 

tertentu, kedua adalah adanya kristalisasi atau kesepakatan yang luas terhadap 
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nilai tersebut diantara anggota. Jika tidak ada kesepakatan bahwa serangkaian 

nilai yang terbatas penting dalam suatu unit sosial, budaya yang kuat tidak 

ada. Adanya kesepakatan yang kuat dan meluas tentang arti penting nilai-nilai 

tertentu, sistem nilai sentral atau budaya kuat mungkin ada. Maka telah 

disimpulkan bahwa kesesuaian karyawan terhadap budaya organisasi dapat 

berpengaruh pada efektifitas pengambilan keputusan. Namun penelitian 

empiris terhadap hubungan ini yang telah dilakukan masih sedikit. 

Baker dan Associates (dalam Sudarmadi, 2007: 17) berargumen untuk 

kepemimpinan budaya, mengakui ada ketergantungan antara budaya 

organisasi dan kepemimpinan. Dasar teori kepemimpinan pada budaya dan 

simbol manajemen menurut makna dari presiden perguruan tinggi. Bagaimana 

pemimpin membantu dalam menciptakan makna kepada yang lain dalam 

memberikan konteks budaya adalah inti dari kepemimpinan budaya. Konsepsi 

dari kepemimpinan berdasarkan paradigma organisasi digunakan untuk 

membagi kepemimpinan, maksudnya mencakup pembelajaran organisasional 

sehingga kepemimpinan akan menjadi tanggung jawab yang dibagi oleh 

semua anggota berdasarkan pemahaman, kompetensi, dan kreativitas. Salah 

satu manifestasi dari pembagian kepemimpinan yang berkaitan dengan konsep 

dari pembagian kekuasaan.  

Selain budaya organisasi dan gaya kepemimpinan, efektifitas 

pengambilan keputusan sebagai bentuk reaksi yang dirasakan karyawan 
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banyak mendapat perhatian dikalangan peneliti. Pengambilan keputusan 

sangat penting artinya baik bagi karyawan maupun bagi perusahaan. Bidang 

ini sangat menarik perhatian para akademisi maupun para praktisi perusahaan. 

Gaya kepemimpinan dalam pengambilan keputusan merupakan salah satu 

bentuk yang didefinisikan sebagai sesuatu yang menyenangkan atau sisi hasil 

emosional yang positif atas penilaian pekerjaan atau pengalaman kerja 

seseorang. Setiap efektifitas kerja ditentukan adanya suatu kebijakan dari 

suatu keputusan seorang pemimpin oleh perbedaan antara semua yang 

diharapkan dengan semua yang dirasakan dari pekerjaannya atau semua yang 

diterimanya secara aktual.  

Oleh karena itu seorang pimpinan harus dapat berpikir kreatif dengan 

daya imajinasi dan logikanya sehingga dapat mencetuskan ide-ide yang dapat 

direalisasikan. Pengetahuan membuat keputusan harus terus dipupuk dan 

dikembangkan, baik mengenai sistem ataupun metodenya sehingga kita 

mempunyai pola -pola dasar yang telah siap dipergunakan dalam menghadapi 

setiap pemecahan masalah (Anonim, 2011: 12)  

Bertolak dari pemikiran bahwa efektivitas pengambilan keputusan 

yang cepat dan tepat mutlak harus diupayakan agar permasalahan yang akan 

menghambat roda organisasi dapat segera terpecahkan dan terselesaikan 

sehingga suatu organisasi dapat berjalan secara efisien dan efektif dalam 

rangka mencapai suatu tujuan organisasi, membangun budaya organisasi yang 
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lebih baik serta faktor kepemimpinan yang dapat menciptakan suasana kerja  

yang lebih kondusif sangat perlu untuk dilakukan. Keadaan di ataslah yang 

melatarbe lakangi penulis untuk mengadakan penelitian yang selanjutnya. 

Judul yang diangkat dalam tesis ini adalah “Pengaruh  Kepemimpinan  

Komunikasi  Transformatif  dan Budaya Organisasi Terhadap Efektifitas 

Pengambilan Keputusan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Ola hraga Kota 

Surakarta”. 

 
B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan 

penelitiannya sebagai berikut: 

1. Apakah kepemimpinan komunikasi transformatif berpengaruh terhadap 

efektivitas pengambilan keputusan?  

2. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap efektivitas pengambilan 

keputusan?  

 
C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan komunikasi transformatif 

terhadap efektivitas pengambilan keputusan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap efektivitas 

pengambilan keputusan. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Praktisi 

Dapat memberikan masukan mengenai pengaruh kepemimpinan 

komunikasi transformatif dan budaya kerja terhadap efektivitas 

pengambilan keputusan, guna mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan 

pada tujuan mencapai sasaran kepuasan bersamaan dengan tercapainya 

sasaran-sasaran organisasi  

2. Bagi Kalangan Akademis 

Dapat menjadi acuan untuk mengembangkan penelitian-penelitian 

selanjutnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan 

komunikasi transformatif dan budaya kerja terhadap efektivitas 

pengambilan keputusan.  

 
E. Sistematika Penelitian 

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi dari penulisan tesis, 

penulis membagi sistematika penulisan tesis ini ke dalam enam bab, yang 

masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika 

penulisan ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN  

Pada bab ini berisi tentang : latar belakang penelitian yang 

merupakan uraian tentang aspek-aspek yang diungkapkan berupa 

fenomena-fenomena yang menjadi masalah penelitian, pembatasan 

masalah yang merupakan pertanyaan penelitian yang didasarka n 

pada ruang lingkup permasalahan yang diteliti, tujuan penelitian 
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dan manfaat penelitian merupakan jawaban terhadap rancangan 

yang akan dikaji dalam penelitian, dan yang terakhir daftar istilah 

yang berisi pengertian-pengertian, dan teori-teori dalam tesis. 

BAB II KAJIAN TEORI 

Dalam bab ini menguraikan teori-teori mengenai efektivitas 

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepemimpinan 

komunikasi transformatif dan budaya organisasi serta pengertian-

pengertiannya. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang paparan secara umum 

mengenai jenis dan desain penelitian, objek penelitian dimana 

terdapat lokasi penelitian, sampel, sampling, selanjutnya instrumen 

pengumpulan data, teknik penyajian data, pengukuran variabel, 

teknik analisis data. 

BAB IV PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan menguraikan penyajian data, analisis data, 

pembuktian hipotesis, pembahasan data. 

BAB VI PENUTUP  

Pada bab terakhir ini, mencakup simpulan yang diambil dari hasil 

temuan penelitian dan pembahasan, disajikan pula implikasi yang 

dianggap relevan dengan penelitian ini, yang kemudian digunakan 

sebagai acuan dalam pemberian saran dan rekomendasi. 


