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ABSTRACT 

The role of KAPOLRI as the highest leader in Institusi Kepolisian Republik Indonesia is very 

important, especially Leadership Style and Communication skill that the leader show to the member. 

As the changing of KAPOLRI in Institusi Kepolisian Republik Indonesia periodically, affect the 

performance and attitudes that influenced by Leadership Style, Communication and Organizational 

Culture in the institution. 

This research using the quantitative descriptive method with the total sample of 150 

respondents. The quantitative data analysis that used is multiple linear regression, ANOVA test, and 

t-Test with the significant level of 5% and the data is processed by SPSS 23. 

This finding showed that Leadership Style partially impacts positive significant toward 

performances of Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Organizational Culture partially impacts 

positively significant toward performances of Anggota Kepolisian Republik Indonesia. 

Communication partially has no impact and no significance toward performance of Anggota 

Kepolisian Republik Indonesia. 

Keyword: Leadership Style, Communication, Organizational Culture, Performance. 
 

BAB I : PENDAHULUAN 
 

Organisasi atau institusi pada umumnya harus memiliki kinerja individual yang tinggi, 

karena pada dasarnya kinerja individual mempengaruhi kinerja tim. Kinerja tim dapat berjalan 

dengan baik jika didalam masing-masing individu memiliki kemampuan yang tinggi, karna 

kemampuan tersebut akan mempengaruhi kinerja tim maupun kinerja individu. Pada kenyataannya 

masih banyak individu yang mengeluh untuk mencapai kinerja yang tinggi. 

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu lembaga penyelenggaraan tugas 

dan fungsi pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus berdasarkan legitimasi 

hukum yang berlaku. Polisi adalah hukum yang hidup, yang artinya polisi memberikan tindakan 

secara langsung terhadap individu/kelompok yang melanggar hukum. Melalui polisi tujuan hukum 

untuk mengamankan serta melindungi masyarakat menjadi kenyataan. 

Dari masa ke masa kepemimpinan di dalam Institusi Polri selalu berganti. Akibat dari 

pergantian kepemimpinan tersebut menyebabkan terjadi perbedaan cara gaya kepemimpinan, dan 

komunikasi dimana pemimpin tersebut memimpin institusi Polri, sehingga mempengaruhi kinerja 
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anggota Kepolisian Republik Indonesia. Sesuai dengan pendapat Nurhamiden & Trang (2015), 

menyatakan begitu pentingnya peningkatan kinerja dalam diri polisi membuat manajemen dalam 

organisasi harus mampu memperhatikan kepemimpinannya yang handal dan komunikasi yang baik, 

sehingga bisa meningkatkan kinerja dan mendapatkan hasil yang diharapkan. 

Liang et al.(2006), menyatakan bahwa komunikasi terjadi dari interaksi antar individu dalam 

organisasi, yaitu interaksi antara atasan dan bawahan (komunikasi vertical), maupun interaksi antar 

sesama anggota (komunikasi horizontal) komunikasi sangatlah penting sebagai penghubung 

karyawan agar lebih berfungsi. (Sapoetra & Susilowati, 2013). 

Komunikasi pun harus didukung budaya organisasi atau institusi yang kondusif, agar tujuan 

institusi dapat tercapai dengan efektif. Sesuai dengan pendapat Brahmasari & Suprayetno (2008), 

menyatakan bahwa seorang manajer perlu mengarahkan motivasi dengan menciptakan kondisi 

(iklim) organisasi melalui pembentukan budaya kerja atau budaya organisasi sehingga karyawan 

merasa terpacu untuk bekerja lebih keras agar kinerja yang dicapai juga tinggi. 

Kepolisian Republik Indonesia dalam mengukur suatu kinerjanya memakai Indeks Tata 

Kelola Kepolisian Republik Indonesia (ITK). ITK adalah instrument untuk mengukur kinerja dan 

capaian program RBP dengan menggunakan 7 prinsip tata kelola Kepolisian yang baik (good 

governance) yaitu kompetensi, responsive, perilaku, transparan, keadilan, efektifitas dan 

akuntabilitas 

Peran penting dari Kepala Kepolisian dimana disebut KAPOLRI (Kepala Polisi Republik 

Indonesia) dan Pemerintah untuk mencari solusi dalam meningkatakan kinerja instiusi Kepolisian 

Republik Indonesia. Maka peneliti memilih penelitian dengan judul “ Peningkatan Kinerja Yang 

Dipengaruhi Oleh Gaya Kepemimpinan, Komunikasi Serta Budaya Organisasi Studi Pada 

Kepolisian Republik Indonesia “. 

 
BAB II : KAJIAN TEORI 
Gaya Kepemimpinan 

Menurut penelitian Bunmi Omolayo (2007), menyatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah 

proses pengaruh sosial dimana pemimpin mencari partisipasi sukarela dari bawahan dalam upaya 

mencapai tujuan organisasi. (Nanjundeswaras & Swamy, 2014). 

 
Komunikasi 

Lunenburg (2010), menjelaskan komunikasi adalah proses mentransmisikan informasi 

dan pemahaman bersama dari satu orang ke orang lain. 

 
Budaya Organisasi 

Kotter dan Heskett (1992), menjelaskan budaya organisasi dikonseptualisasikan sebagai 

kepercayaan dan nilai bersama dalam organisasi yang membantu membentuk pola perilaku 

karyawan. (Adewale & Anthonia, 2013). 
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KERANGKA KONSEPTUAL 
Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan 

Berdasarkan penelitian oleh Masambe et al. (2015), menjelaskan gaya kepemimpinan 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan Daihatsu Kharisma Manado. Berdasarkan penelitian oleh 

Amalia et al. (2016), menjelaskan adanya pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan 

transaksional terhadap kinerja karyawan pada pabrik gula kebon agung malang. 

Ho1: Gaya Kepemimpinan Transformasional tidak memiliki pengaruh      positif terhadap 
kinerja 

  Ha1: Gaya Kepemimpinan Transformasional memiliki pengaruh positif terhadap kinerja 
 
Pengaruh Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan 

Berdasarkan penelitian Ying (2012), menyatakan  bahwa komunikasi terus menerus dalam 

organisasi akan menghasilkan kinerja karyawan yang lebih baik. Berdasarkan penelitian Femi 

(2014), menyatakan bahwa komunikasi memiliki hubungan yang efektif dengan kinerja karyawan di 

Organisasi Lagos State, Nigeria.  

Ho2 : Komunikasi tidak memiliki  pengaruh positif terhadap kinerja 

Ha2 : Komunikasi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja 

 

Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan 
Berdasarkan penelitian Wijaya (2016), menjelaskan bahwa diduga budaya organisasi 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. Semangat Baru Jaya. Berdasarkan penelitian 

Guterres et al. (2014), menjelaskan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja pada pegawai kantor Kepresidenan Timor Leste. 

Ho3 : Budaya Organisasi tidak memiliki pengaruh positif terhadap  kinerja 

Ha3 : Budaya Organisasi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja 

 
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 
OBJEK PENELTIAN 

Objek penelitian ini adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang berlokasi di Polda 

Papua  dikarenakan objek penelitian tersebut mewakili cakupan karakteristik wilayah responden 

yang peneliti pilih, kedua peneliti memiliki akses untuk menyebar kuesioner dan KAPOLRI yang 

menjabat saat ini sempat menjabat sebagai KAPOLDA PAPUA ke-12 pada 21 September 2012 - 

16 Juli 2014. 
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DESAIN PENELITIAN 

Desain penelitian ini adalah quantitative descriptive (deskriptif kuantitatif), yaitu dengan 

berdasarkan tujuan penelitian ini menurut Sekaran & Bougie (2016), untuk menguji hipotesis serta 

menentukan hubungan antar variabel satu dengan lainnya. 

 

POPULASI DAN SAMPEL 
Teknik pengambilan sampel yang peneliti lakukan dalam penelitian adalah purposive 

sampling dikarenakan objek yang saya teliti telah ditentukan yaitu Anggota Kepolisian Republik 

Indonesia dengan pangkat Perwira menengah dan tinggi di Polda Papua. Sampel penelitian ini 

menggunakan rumus Slovin 

n = !
!.#$%&

 

n = '()
'()	().),)$%&

  

n = 150 

 

Dimana : n = jumlah sampel  

    N = jumlah populasi  

    e2 = taraf signifikansi. 

Sehingga peneliti akan menyebarkan kuesioner minimal 150 sampel dengan pangkat 

perwira menengah dan tinggi di Polda Papua. 
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OPERASIONAL VARIABEL  
 

Tabel 3.1 Operasional Variabel Gaya Kepemimpinan 
 
 

 

Tabel 3.2 Operasional Variabel Komunikasi  

Variabel Pengertian Dimensi Alat ukur 

Komunikasi 

(Kurniawan 
dan 

Faustine, 
2014) 

Pace dan Faules 
(2009), proses 
dimana suatu ide 
dialihkan dari 
sumber kepada satu 
penerima atau lebih 
dengan maksud 

1. Keterbukaan 

2. Empati 

3. Dukungan 
verbal dan 

4. Kepositifan 

1. Keterbukaan dan 
kejujuran dalam 
berkomunikasi penting 
dalam berkomunikasi 

VARIABEL PENGERTIAN DIMENSI ALAT UKUR 

 

 

Gaya 
Kepemimpinan 

Transformasional 

(Petrik dan 
Andreani, 2015) 

kemampuan 
seseorang pemimpin 
dalam bekerja 
dengan atau melalui 
orang lain untuk 
mentransformasikan, 
secara optimal 
sumber daya 
perusahaan dalam 
rangka mencapai 
tujuan. (Petrik dan 
Andreani, 2015). 

1. Kharisma 

2. Inspirasi 

3. Stimulasi 
Intelektual 

4. Konsiderasi 
Individu 

Sumber : Stone 
et al. (2005) 
pada Petrik dan 
Andreani,(2015). 

1. Pemimpin 
adalah sosok 
yang memiliki 
kharisma 
(tegas dan 
berprinsip kuat) 

2. Pemimpin 
dapat 
memberikan 
inspirasi 
kepada 
anggotanya 

3. Pemimpin 
berkemampuan 
mendorong 
karyawan untuk 
lebih kreatif 
dalam 
penyelesaian 
masalah 

4. Pemimpin 
mampu 
memahami 
perbedaan 
individual 
karyawan 

Sumber : Petrik 
dan Andreani, 
(2015). 
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untuk mengubah 
tingkah laku 
mereka. 

(Kurniawan dan 
Faustine, 2014) 

5. Kesamaan 

Sumber: 
Robbins (2001), 
pada Kurniawan 
dan Faustine 
(2014). 

2. Empati dalam bersikap 
penting dalam 
berkomunikasi 

3. Dukungan verbal dan 
non verbal dengan 
rekan kerja penting 
dalam berkomunikasi 

4. Kepositifan akan diri 
sendiri dan rekan kerja 
penting dalam 
berkomunikasi 

5. Kesamaan dalam 
pengetahuan maupun 
pengalaman penting 
dalam berkomunikasi. 

Sumber : Robbins (2001), 
pada Kurniawan dan 
Faustine (2014). 

 
Tabel 3.3 Operasional Variabel Budaya Organisasi  

 
Variabel Pengertian Dimensi Alat Ukur 

Budaya 
Organisasi 

( Wijaya, 
2016) 

Qolquitt (2009), 

kebersamaan 

pengetahuan sosial 

pada organisasi 

berkenaan dengan 

aturan norma dan 

nilai yang 

membentuk sikap 

dan perilaku para 

1. Misi 

2. Konsistensi 

3. Adaptabilitas 

4. Pelibatan 

Sumber :  
 
Denison dan 

Mishra (1995) 

pada Wijaya 

(2016). 

1. Institusi memiliki tujuan 
dan arah yang jelas. 
(misi) 

2. Institusi memiliki 
pandangan yang sejalan 
dan merealisasikan visi 
dan misi institusi. (misi) 

3. Polisi selalu 
menyelesaikan pekerjaan 
sesuai dengan tugas 
yang diberikan. 
(konsistensi) 

4. Polisi tidak mengulangi 

kesalahan yang sama. 

(konsistensi) 
5. Polisi mudah 

menyesuaikan diri 
dengan kondisi yang ada. 
(adaptabilitas) 

6. Polisi memiliki kesadaran 
untuk membantu 
kelancaran institusi. 
(pelibatan) 
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7. Polisi menjalin hubungan 
baik dengan masyarakat. 
(pelibatan) 

Sumber : Denison dan Mishra 

(1995) pada Wijaya (2016). 

 
Tabel 3.4 Operasional Variabel Kinerja 

Variabel Pengertian Dimensi Alat ukur 

Kinerja 
(Lomanjaya 
et al. 2014) 

Mangkunegara 

(2005), hasil kerja 

secara kualitas 

dan kuantitas yang 

dicapai oleh 

seseorang 

karyawan dalam 

melaksanakan 

tugasnya sesuai 

dengan tanggung 

jawab yang 

diberikan 

kepadanya. 

(Lomanjaya et al. 

2014). 

1. Kompetensi 

2. Responsivitas 

3. Perilaku 

4. Transparasi 

5. Keadilan 

6. Efektivitas 
7. Akuntabilitas 
Sumber: 
Indeks Tata 
Kelola Kepolisian 
Republik 
Indonesia (ITK) 
www.Polri.go.id 
 

1. Polisi harus mengikuti 
standar prosedur saat 
bekerja. (Kompetensi) 

2. Polisi harus menyelesaikan 
pekerjaan secara on-time. 
(Efektivitas) 

3. Polisi harus menaati 
peraturan yang berlaku. 
(Perilaku) 

4. Polisi harus melakukan 
tugas sesuai dengan 
instruksi yang diberikan. 
(Perilaku) 

5. Sanksi harus diterima jika 
terjadi suatu pelanggaran 
oleh anggota. (Perilaku) 

6. Tugas dapat diselesaikan 

dengan inovasi yang dimiliki 

oleh anggota. (kompetensi) 

7. Setiap anggota harus 
memiliki banyak ide untuk 
menyelesaikan tugas. 
(Kompetensi) 

8. Polisi harus menemukan 
inovasi terbaru dari 
masukan orang lain. 
(Kompetensi) 

9. Anggota harus mampu 
bekerja sesuai arahan 
pimpinan untuk mencapai 
visi dan misi institusi. 
(Efektivitas) 

10. Anggota harus saling 

membantu dalam 

Peningkatan Kinerja yang Dipengaruhi..., Hadi Hermansyah, Ma.-Ibs, 2018



 8 

menyelesaikan tugas yang 

diberikan. (Efektivitas) 
11. Anggota harus memahami 

bidang pekerjaannya. 

(Kompetensi) 
12. Setiap anggota harus 

memiliki inisiatif jika 

dibutuhkan. (Responsivitas) 

13. Dalam menyelesaikan tugas 
setiap anggota harus 
memberikan usaha secara 
maksimal. (Akuntabilitas) 

14. Setiap hasil akhir pekerjaan, 

anggota harus bertanggung 

jawab penuh. (Akuntabilitas) 

 
METODE PENGOLAHAN DATA 

Metode pengolahan data pada penelitian ini menggunakan SPSS Versi 23. Terdapat uji 

Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heterokedatisitas, Uji Autokorelasi, 

Uji t, Uji F , Uji Koefisien Regresi (R2), dan Analisis Regresi Linier Berganda. 

 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
PROFIL RESPONDEN 
 
Jenis Kelamin 

Dari hasil pengolahan data kuesioner diketahui jumlah responden yang berjenis kelamin 

pria sebesar 98,7 %, sedangkan responden yang berjenis kelamin wanita sebesar 1,3 %, artinya 

responden berjenis kelamin pria di Polda Papua mendominasi pengisian kuesioner tersebut. 

Usia 

Dari hasil pengolahan data kuesioner diketahui jumlah responden yang berusia < 20 tahun 

sebesar 0 % atau tidak ada, untuk usia 20-30 tahun sebesar 0 % atau tidak ada, untuk usia 31- 40 

tahun sebesar 16 % atau 24 responden, untuk usia 41-50 tahun sebesar 82,7 % atau 124 

responden, dan untuk usia > 50 tahun sebesar 1,3 % atau 2 responden. Artinya, usia responden 

yang mendominasi di Pola Papua yaitu berusia 41-50 tahun. 
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Pangkat 

Dari hasil pengolahan data kuesioner diketahui jumlah responden yang berpangkat 

tamtama sebesar 0 % atau tidak ada, untuk yang berpangkat bintara sebesar 0 % atau tidak ada, 

untuk yang berpangkat perwira muda sebesar 0 % atau tidak ada, untuk yang berpangkat perwira 

menengah sebesar 98,7 % atau 148 responden, dan untuk yang berpangkat perwira tinggi sebesar 

1,3 %. Artinya, responden yang menjawab kuesioner tersebut didominasi oleh responden yang 

berpangkat perwira menengah sebesar 98,7 % atau sebanyak 148 responden. 

Masa Kerja 

Dari hasil pengolahan data kuesioner diketahui jumlah responden yang memiliki masa kerja 

1-3 tahun sebesar 0 % atau tidak ada, untuk responden yang memiliki masa kerja 4-6 tahun sebesar 

0 % atau tidak ada, untuk responden yang memiliki masa kerja 7-9 tahun sebesar 16 % atau 24 

responden, dan untuk responden yang memiliki masa kerja ≥ 10 tahun sebesar 84 % atau sebanyak 

126 responden. Artinya, responden yang menjawab kuesioner tersebut didominasi oleh responden 

yang memiliki masa kerja ≥ 10 tahun atau sebesar 84 %. 

HASIL ANALISIS 

UJI VALIDITAS 

Tabel 4.1 Uji Validitas Penelitian 

Variabel Item r hitung r table Keterangan 

Gaya 
Kepemimpian  

(X1) 

X1.1 0,238 0,1603 VALID 
X1.2 0,384 0,1603 VALID 
X1.3 0,384 0,1603 VALID 
X1.4 0,677 0,1603 VALID 

Komunikasi 
(X2) 

X2.1 0,319 0,1603 VALID 
X2.2 0,241 0,1603 VALID 
X2.3 0,746 0,1603 VALID 
X2.4 0,650 0,1603 VALID 
X2.5 0,746 0,1603 VALID 

Budaya Organisasi 
(X3) 

 
 
 
 
 

X3.1 0,624 0,1603 VALID 
X3.2 0,187 0,1603 VALID 
X3.3 0,205 0,1603 VALID 
X3.4 0,624 0,1603 VALID 
X3.5 0,489 0,1603 VALID 
X3.6 0,489 0,1603 VALID 
X3.7 0,624 0,1603 VALID 

Kinerja 
(Y1) 

Y1.1 0,361 0,1603 VALID 
Y1.2 0,184 0,1603 VALID 
Y1.3 0,230 0,1603 VALID 
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Y1.4 0,207 0,1603 VALID 
Y1.5 0,173 0,1603 VALID 
Y1.6 0,179 0,1603 VALID 
Y1.7 0,186 0,1603 VALID 
Y1.8 0,207 0,1603 VALID 
Y1.9 0,211 0,1603 VALID 

Y1.10 0,393 0,1603 VALID 
Y1.11 0,363 0,1603 VALID 

Kinerja 
(Y1) 

Y1.12 0,240 0,1603 VALID 
Y1.13 0,361 0,1603 VALID 
Y1.14 0,361 0,1603 VALID 

 
Sumber : Diolah Penulis (2018) 

Berdasarkan hasil analisis tabel 4.1 di atas, diinterpretasikan dari hasil penelitian uji 

validitas tersebut dikatakan valid dikarenakan memenuhi syarat yaitu r hitung > r tabel yaitu dengan 

tingkat signifikan 0,05 dan r tabelnya adalah 0,1603. Kuesioner dari instrument variabel independen 

dan variabel dependen dinyatakan valid dan tidak mengalami error, maka pengujian dapat bisa 

dilanjutkan ke uji reliabilitas. 

 

UJI RELIABILITAS 
Tabel 4.2 Uji Reliabilitas Penelitian 

Variabel Alpha Cronbach Keterangan 
Gaya Kepemimpinan 

(X1) 0,631 RELIABEL 

Komunikasi 
(X2) 0,755 RELIABEL 

Budaya Organisasi 
(X3) 0,716 RELIABEL 

Kinerja 
(Y1) 0,610 RELIABEL 

 
Sumber : Diolah Penulis (2018) 

Berdasarkan hasil analisis tabel 4.2 di atas, diinterpretasikan dari hasil penelitian uji 

reliabilitas tersebut dikatakan reliabel dikarenakan memenuhi syarat yaitu Alpha Cronbach  > 0,60 

yaitu dengan tingkat signifikan 0,05. Kuesioner dari instrument variabel independen dan variabel 

dependen dinyatakan reliabel.  

Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Gaya Kepemimpinan memiliki pengaruh 

positif dan signifikan secara kuat terhadap variabel Kinerja Anggota Kepolisian Republik Indonesia 
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Pengaruh Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Komunikasi tidak memiliki pengaruh positif 

dan tidak signifikan secara sedang terhadap variabel Kinerja Anggota Kepolisian Republik Indonesia 

 

Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Budaya Organisasi memiliki pengaruh positif 

dan signifikan secara sedang terhadap variabel Kinerja Anggota Kepolisian Republik Indonesia 

 

IMPLIKASI MANAJERIAL 
Berdasarkan hasil penelitian tersenut dapat diberikan implikasi manajerial untuk 

management Institusi Polri yaitu : 

1. Berdasarkan hasil mean variabel Gaya Kepemimpinan, peneliti memberikan saran terhadap 

management Polri yaitu : Memberikan perhatian terhadap anggotanya, perhatian dalam bentuk 

personal dan kepada tim, memberikan penghargaan kepada anggotanya yang berprestasi, dan 

pemimpin harus bisa sebagai penasehat ataupun mediator melalui interaksi sosial. 

2. Berdasarkan hasil mean variabel Budaya Organisasi, peneliti memberikan saran terhadap 

management Polri yaitu : polisi dalam menyelesaikan pekerjaannya sesuai tugas yang diberikan 

harus menyelaraskan elemen sikap, persepsi, pengetahuan, dan perilaku sesuai teori disonansi 

kognitif, dikarenakan elemen tersebut saling menghubungkan satu sama lain, sehingga polisi 

dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan dapat meningkatkan kinerja Kepolisian 

Republik Indonesia. 

3. Berdasarkan hasil mean variabel Komunikasi, peneliti memberikan saran terhadap management 

Polri yaitu : sebaiknya kepada seluruh pemimpin di dalam instansi Polri harus menghilangkan 

budaya senioritas tersebut sampai di Akademi Kepolisiannya tersebut karna awal dari senioritas 

berasal dari tempat pendidikan taruna tersebut. Senior pun harus diberikan pelatihan tentang 

cara berkomunikasi yang efektif tanpa ada batasan antara junior dan senior untuk saling berkerja 

sama baik secara individu maupun tim maupun antara senior dan juniornya untuk tujuan visi dan 

misi instantsi Polri dan perlu adanya monitoring secara berkala yang dilakukan oleh pihak terkait 

di dalam instansi Polri untuk mencegah tindakan senioriras. Sehingga diharapkan ketika calon 

taruna lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol), mereka antara senior dan junior saling bekerja 

sama untuk membangun dan meningkatkan kinerja Kepolisian Republik Indonesia tanpa ada 

rasa takut maupun ancaman dari seniornya dikarenakan waktu pendidikan antara senior dan 

junior sudah saling menghargai dan bekerja sama untuk menyatukan visi dan misi. 
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BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
 

 Kepolisiaan Republik Indonesia adalah suatu Institusi negara yang bertugas menjaga 

keamanan dalam negeri dan bertugas melayani masyarakat. Kepolisian Republik Indonesia 

dipimpin oleh seorang KAPOLRI (Kepala Kepolisian Republik Indonesia). Berdasarkan hasil 

penelitian, maka dapat penulis simpulkan hasil penelitian sebagai berikut : 

1. Gaya Kepemimpinan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggota 

Kepolisian Republik Indonesia 

2. Komunikasi secara parsial tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja anggota 

Kepolisian Republik Indonesia 

3. Budaya Organisasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggota 

Kepolisian Republik Indonesia 

4. Variabel yang paling mempengaruhi kinerja anggota Kepolisian Republik Indonesia yaitu variabel 

Gaya Kepemimpinan 
 
SARAN 

Sesuai hasil temuan data penelitian pada implikasi manajerial mengenai variabel Gaya 

Kepemimpinan dan Budaya Organisasi didapatkan nilai jawaban responden terkecil dari kedua 

variabel tersebut ialah cukup setuju. Berdasarkan hal tersebut penulis menyarankan sebagai berikut 

: 

1. Sebaiknya Institusi Kepolisian Republik Indonesia memberikan perhatian khusus ke individu dan 

tim agar anggota dapat meningkatkan kinerjanya, kedua sebaiknya Institusi Kepolisian Republik 

Indonesia memberikan penghargaan dan hukuman/sanksi bagi anggota yang berprestasi dan 

bermasalah dan ketiga pemimpin di Institusi Kepolisian Republik Indonesia harus bisa menjadi 

mediator atau penasihat anggota-anggotanya agar anggota merasa diberikan perhatian oleh 

pemimpinnya. 
2. Sebaiknya anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan pekerjaannya harus 

memperhatikam elemen sikap, persepsi, pengetahuan, dan perilaku dan mengimplementasikan 

semua elemennya secara bersama-sama agar tujuan dari pekerjaan tersebut dapat tercapai. 
3. Sebaiknya pemimpin di dalam instansi Polri harus menghilangkan budaya senioritas di dalam 

internal kepolisian terutama akar permasalahan awalnya berada di Akademi Kepolisian. Dengan 

menghilangkan senioritas seperti melakukan pelatihan komunikasi antara junior dan seniornya 

diharapkan mereka saling kompak dan bekerja sama untuk menyatukan visi dan misi agar 

mencapai tujuan di dalam Instansi Kepolisian. Diharapkan juniornya pun merasa bebas dalam 
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memberikan saran dan kritikan kepada seniornya dan sebaliknya ketika mereka telah lulus dari 

Akademinya. Kedua, perlu adanya monitoring secara rutin dari pihak Kepolisian agar senioritas 

ini tidak terjadi kembali di dalam internal Kepolisian. Ketiga, institusi Kepolisian Republik 

Indonesia harus membangun komunikasi tidak hanya ke internal kepolisian namun harus ke 

eksternal kepolisian seperti : TNI, BIN, dan Masyarakat dengan menyesuaikan komunikasi yang 

tepat dan efektif sesuai objeknya. 
4. Sebaiknya diberikan pelatihan komunikasi yang efektif antara atasan dan bawahan, pelatihan 

kepemimpinan untuk seluruh kepangkatan yang berkaitan dengan pekerjaan untuk 

meningkatkan kompetensi dan pengalaman kerja bagi responden yang memiliki masa kerja 7-9 

tahun dengan presentase sebesar 16 % , dengan tujuan agar responden yang memiliki masa 

kerja < 10 tahun memiliki pengalaman, kompetensi dan pengetahuan yang sama dengan 

responden yang memiliki masa kerja > 10 tahun agar tidak terjadi diskriminasi / senioritas dari 

segi masa kerja di internal Kepolisian Republik Indonesia 
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