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PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, BUDAYA ORGANISASI, 

TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KINERJA PENGURUS 

ORGANISASI DI ERA COVID-19  
(Studi pada Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta) 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan, budaya 

organisasi, teknologi informasi terhadap kinerja pengurus organisasi di era covid-

19. Sampel pada penelitian ini adalah 120 responden yang diambil memalui metode 

Purposive sampling. Teknik pengumpulan data melalui distribusi kuesioner. 

Berdasarkan hasil olah data dengan bantuan aplikasi SPSS versi 25, diperoleh hasil 

bahwasannya variabel gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja pengurus organisasi. Variabel budaya organisasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja pengurus organisasi. Variabel teknologi 

informasi berpengaruh positif terhadap kinerja pengurus organisasi. Secara 

simultan ketiga variabel independen tersebut mempengaruhi variabel dependen. 

Kata kunci: Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisai, Teknologi Informasi, 

Kinerja Pengurus 

 

Abstract 

 

This study aims to determine the influence of leadership style, organizational 

culture, information technology on the performance of organizational management 

in the covid-19 era. The sample in this study was 120 respondents who were taken 

through the purposive sampling method. The technique of collecting data is through 

the distribution of questionnaires. Based on the results of data processing with the 

help of the SPSS version 25 application, the results showed that the leadership style 

variable had a positive and significant effect on the performance of organizational 

management. The organizational culture variable has a positive and significant 

effect on the performance of the organization's management. Information 

technology variables have a positive effect on the performance of organizational 

management. Simultaneously the three independent variables affect the dependent 

variable. 

Keywords: Leadership Style, Organizational Culture, Information Technology, 

Management Performance 
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1. PENDAHULUAN 

Semakin berkembangnya zaman, populasi manusia selalu mengalami 

peningkatan dari tiap generasinya, tidak hanya manusia saja melainkan berbagai 

macam kebijakan serta peradaban dan juga teknologi mengalami perkembangan 

yang pesat. Sumber daya manusia menjadi elemen paling penting dalam organisasi 

dibandingkan dengan elemen lainnya seperti modal, teknologi dan uang. 

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok guna 

mencapai serangkaian tujuan. Gaya kepemimpinan sangat mempengaruhi 

keberhasilan seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku bawahannya.  

Pengurus selaku pelaku organisasi juga berperan penting dalam usaha mencapai 

visi dan misi organisasi. Dengan demikian, kinerja difokuskan pada hasil karyanya. 

Kinerja organisasi dapat dilihat dengan mengukur beberapa indikator seperti 

kualitas, kuantitas dan tanggung jawab. Kualitas kerja adalah tingkat dimana 

karyawan merespons hal yang menjadi kewajibannya. Kuantitas kerja adalah 

lamanya pekerja bekerja dalam satu hari. Tanggung jawab untuk bekerja adalah 

sadar terhadap kewajiban pegawai dalam melakukan pekerjaan yang menjadi 

kewajibannya. Selain belajar tentang hal-hal akademisi, mahasiswa juga mengasah 

skill dan kemampuan individu serta melakukan amah dan tanggung jawab yang 

diberikan selaku proses pembelajaran.  

Dari komponen-komponen yang disebutkan setiap organisasi sudah 

memilikinya. Maka dari penelitian ini perlu dilakukan guna menunjang dan 

mendukung kemajuan kinerja pengurus unit kegiatan mahasiwa guna peningkatan 

lifeskill mahasiswa universitas Muhammadiyah Surakarta. Sumber daya manusia 

menjadi elemen paling penting dalam organisasi dibandingkan dengan elemen 

lainnya seperti modal teknologi dan uang (Radhiyya et al., 2019). Sedangkan 

beberapa komponen fariabel yang akan dibahasan untuk dijadika sebagai faribel 

skripsi adalah Gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dan juga teknologi. 

Gaya kepemimpinan adalah untuk memotivasi secara utuh dan benar serta 

membimbing pengikut yang peduli agar mencapai hasil yang diharapkan atau 

melebihi hasil yang diharapkan (Jermsittiparsert, n.d.). Budaya organisasi 

didefinisikan sebagai sistem umum yang memisahkan anggota organisasinya dari 
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organisasi lain (Monahan et al., 2001). Teknologi informasi adalah suatu teknologi 

yang digunakan untuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, 

memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang 

berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu (Agung et al., 

2013). 

Penelitian ini bermaksud memberi gambaran mengenai Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Penguasaan Teknologi Informasi Terhadap 

Kinerja Organisasi dimana hal ini perlu dipahami oleh anggota organisasi. Hasil 

dari penelitian ini diharapkan mampu untuk membantu organisasi untuk 

meningkatkan fasilitas dan prasarana untuk meningkatkan kinerja organisasi. 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan serta ilmu 

pengetahuan yang lebih luas bagi kalangan akademik mengenai variabel-variabel 

penting untuk mingkatkan kinerja organisasi. 

 

2. METODE 

Penelitian ini juga dikenal dengan penelitian kuantitatif. Peneliti memilih jenis 

penelitian tersebut karena sangat sesuai dengan tujuan peneliti yang menginginkan 

data primer dan terukur untuk kondisi kinerja pengurus organisasi yang dipengaruhi 

oleh gaya kepemimpinan, gaya organisasi, dan teknologi informasi. Subjek 

penelitian ini adalah karyawan pengurus organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pemilihan 

subjek penelitian dilakukan dengan teknik non-probability sampling. Dalam 

penelitian ini terdapat 120 responden pengurus dari masing-masing setiap lembaga 

berjumlah 10 pengurus perwakilan dari 12 organisasi. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini berupa penyebaran kuesioner di lapangan.  

 Metode analisis penelitian ini menggunakan metode Ordinary Least Square 

yang terdiri dari beberapa uji. Uji Kualitas Data (Uji Validitas,Uji Realibilita), Uji 

Asumsi Klasik (Uji Normalitas,Uji Multikolineritas, Uji Heterostisitas), Uji 

Hipotetis (Uji Linier Berganda, Uji t, Uji F, Uji R2) yang didalamnya terdapat 

penjelasan ada tidaknya hubungan antar variabel. Dalam mengukur hasil data, 

penulis menggunakan perangkat alat SPSS 2.5.  
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pengaruh Gaya Kepemimpinan (X1) terhadap Kinerja Pengurus 

Organisasi 

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan (X1) memiliki 

pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja pengurus organisasi. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai thitung 5,851 > ttabel 1,98063, sehingga Ha diterima. Hal ini 

selaras dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh (Radhiyya et al., 2019), 

(Suawah et al., 2018), (Gujarati & Porter, 2013) yang menyatakan bahwa gaya 

kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pengurus. Maka dari itu untuk 

meningkatkan kinerja pengurus kualitas gaya kepemimpinan perlu diperhatikan. 

Implikasi pada variabel ini, pengurus dapat membangun hubungan dengan 

pengurus lain, memberikan motifasi serta ikut serta dalam agenda organisasi dapat 

meningkatkan kinerja pengurus organisasi. 

3.2 Pengaruh Budaya Organisasi (X2) Terhadap Kinerja Organisasi 

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa budaya organisasi (X2) memiliki pengaruh 

positif yang signifikan terhadap kinerja pengurus organisasi. Hal ini dibuktikan 

dengan nilai thitung 3,186 > ttabel 1,98063, sehingga Ha diterima. Hal ini selaras 

dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh (Suawah et al., 2018), (Suawah et 

al., 2018), (Lisdiana, 2017) yang menyetakan bahwa budaya organisasi 

berpengaruh terhadap kinerja pengurus organisasi. Implikasi pada variabel ini 

dengan mingkatkan budaya organisasi seperti mengawali kegiatan dengan doa, 

sangsi dan peraturan yang ditaati dapat meningkatkan kinerja pengurus organisasi. 

3.3 Pengaruh Teknologi Informasi (X3) terhadap Kinerja Pengurus 

Organisasi 

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Teknologi Informasi (X3) memiliki 

pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja pengurus organisasi. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai thitung 3,683 > ttabel 1,98063, sehingga Ha diterima. Hal ini 

selaras dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh (Wijana & Akuntansi, 

2007), (Desi Indriasari, 2008), (Wahyuni Istiqomah, 2010) yang menyetakan bahwa 
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teknologi informsi berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Dengan organisasi 

menyediakan perangkat teknologi serta pengurus dapat memangfaatkan teknologi 

informasi serta pengolahan data mengunkana teknologi merupan implikasi dari 

variabel teknologi informasi pada penelitian ini. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian terjadi analisis pengaruh gaya kepemimpinan, 

budaya organisasi, teknologi informasi terhadap kinerja pengurus organisasi di era 

pandemi covid-19, dapat ditarik kesimpulan bahwa gaya kepemimpinan, budaya 

organisasi, teknologi informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

variabel kinerja pengurus. 

4.2 Keterbatasan Penelitian 

Beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya penelitian 

ini tidak dapat berintraksi langsung dengan responden ini, hal ini dikarnakan 

kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan pertemuan karena pemerintah 

menetapkan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), sehingga keakuratan 

dianggap kurang maksimal. Keterbatasan penelitian berikutnya berupa metode 

pengumpulan data hanya melalui penyebaran angkat atau kuesioner sehingga data 

yang diperoleh bersifat obyektif. 

4.3 Saran 

Diharapkan untuk memperoleh hasil yang memuaskan dari pengaruh gaya 

kepemimpinan, budaya organisasi, teknologi informasi terhadap kinerja pengurus 

organisasi, penelitian selanjutnya dapat mengganti atau menambah variabel-

variabel independen yang lainya agar memperkuat keterikatan dengan variabel 

dependen. 

Peneliti selanjutnya diharapkan menjadikan penelitian sebagai refrensi bagi 

peneliti selanjutnya, sehingga akan menyempurnakan kekurangan atau kelebihan 
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dalam hasil penelitian yang berhubungan dengan gaya kepemimpinan, budaya 

organisasi, kinerja pengurus organisasi dan kinerja pengurus organisasi.  
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