
BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Cokorda Putra Surya Adnyana (2004) yang merupakan tesis di

ITB Bandung yang berjudul "Analisis Kesenjangan Perilaku Kepemimpinan

Yang Diharapkan Dengan Yang Dilaksanakan Sekarang Dan Implikasinya

Terhadap Pengembangan Program Kepemimipinan ". Hasil penelitian

menunjukkan beberapa poin-poin yang menunjukkan prilaku kepemimpinan

masa sekarang, antara lain adalah :

a. Pemimpin pada manajemen tingkat menengah lebih transaksional

dibandingkan dengan pemimpin pada manajemen tingkat atas dan

bawah.

b. Perilaku transformasional yang dilaksanakan sekarang oleh pemimpin

pada manajemen tingkat atas, menengah dan bawah, tidak terbukti

berbeda

c. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan atas variabel-variabel laten

untuk perilaku kepemimpinan transformasional yang muncul.

Perbedaan yang ada hanya tcrlihat dari urutan prioritas variabel-

variabel laten pada masing-masing tingkat manajemen. Untuk

manajemen tingkat atas dan menengah, perilaku transformasional yang

paling tinggi intensitas penerapannya adalah perilaku konsiderasi

 



individual (1C). Sedangkan untuk manajemen tingkat bawah, perilaku

konsiderasi kelompok (GC) memiliki intensitas penerapan yang paling

tinggi.Perilaku Kepemimpinan yang Diharapkan

d. Hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa "Hawaiian yang berada

pada tingkat manamenem yang lebih tinggi akan mengharapkan

perilaku kepemimpinan yang lebih transformasional dibandingkan

dengan bawahan yang berada pada tingkat manajemen yang lebih

rendah", tidak terbukti. Hal tersebut mengindikasikan bahwa

kepemimpinan transformasional merupakan harapan hampir setiap

orang meskipun ia berasal dari tingkat manajemen yang berbeda.

e. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil suatu kesimpulan

bahwa bawahan pada manajemen tingkat atas, menengah dan bawah

mengharapkan para pemimpinnya untuk menerapkan perilaku

kepemimpinan yang lebih transformasional dan lebih transaksional

dari apa yang telah mereka laksanakan sekarang

2. Penelitian oleh G. Suprayitno (2005) yang merupakan disertasi pada ITB

Bandung yang berjudul "Pengaruh Perilaku Kepemimpinan Dan Iklim Kerja

Transformasional Terhadap Keberhasilan Perusahaan Publik Dalam Situasi

Krisis Di Indonesia". Hasil dari penelitian antara laian menunjukkan bahwa :

- a. Keberhasilan perusahaan dipengaruhi oleh kepedulian orang untuk

mengembangkan kepemimpinan di lingkungan perusahaan, yang

 



secara tidak langsung memberikan dampak ekonomik yang nyata

melalui penyiapan perusahaan untuk dapat beraktivitas dan berubah

dengan lebih baik.

b. Membuktikan bahwa keberhasilan perusahaan sangat ditentukan oleh

kesiapan perusahaan dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis,

dan kualitas penyelenggaraan perusahaan

c. Peran kepemimpinan menjadi penting pada penciptaan suasana kerja

yang transformasional, meskipun iklim kerja yang transformasional

dapat meniadakan peran kepemimpinan itu sendiri (Paradoks

Keberhasilan) atau yang seringkali dikenal sebagai fenomena

Substitusi Kepemimpinan.

3. Penelitian oleh Bagus Cede Ananta Wijaya K(2004) yang merupakan tesis di

ITB Bandung yang berjudul "Pengaruh Perilaku Pemimpin Terhadap

Komitmen Dan Keterlibatan Karyawan Di Tempat Kerja" mendapatkan

kesimpulan bahwa :

a. Dalam usaha meningkatkan keterlibatan dan komitmen bawahan

sangat dibutuhkan adanya pemimpin yang menerapkan perilaku

konsiderasi individual, yang diwujudkan dengan selalu

memperhatikan bawahan dan memperlakukannya secara individu.

b. Perilaku inspirasional yang memotivasi secara kharismatik dibutuhkan

didalam mewujudkan wawasan tentang apa yang dapat dicapai dan
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merangsang antusiasme dan membangun kepercayaan bawahan

didalam mengerjakan tugas-tugasnya.

c. Tidak berpengaruhnya perilaku imbalan kontijen di dalam

meningkatkan komitmen dan keterlibatan karyawan, disebabkan

adanya penetapan upah yang diberikan kepada karyawan, dan

meningkatnya kebutuhan bawahan sehingga pemberian upah tidak

dianggap begitu penting.

4. Penelitian oleh Muflih Safitra (2007) yang merupakan skripsi pada Teknik

Industri UII Yogyakarta yang berjudul "Analisis Persepsi Karyawan Terhadap

Kinerja Kepemimpinan Dengan Metode Important Performance Analysis'".

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

a. Data yang ada diolah dengan menggunakan metode Important

Performance Analysis (1PA). Diagram kartesius yang terdiri dari 4

(empat kuadran) digunakan untuk memetakan atribut kepemimpinan

yang diukur.

b. Pimpinan FTI UII harus memperhatikan beberapa atribut yang terletak

di kuadran I, yang berarti atribut tersebut menjadi kekurangan dalam

kinerja kepemimpinan mereka. Atribut-atribut tersebut adalah

kurangnya usaha pimpinan FTI UII dalam mensejahterakan

karyawannya, kurangnya konsistensi dalam menjalankan tata aturan,
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c.

„ausaha pimpinan ——— — ~ ^
bekerja dengan lebih baik

Terto* n^ -—pinan (4,38% dan ^ kes—atnbu,tya„gdi«.ngte^Padakuadrann,ya„UPembena„
kep— kepada ka.awan, P^anan dan ^ „ag,
„. da.am n—n —, -kata, —a. -
inovasi. sapaan kepada „ *«-"»'^"^

„aa„ dan p—- — »-—*" «* *" mS"
pembangunan, penman*.pe^a.an kekuatan — *,

langgu„g jaWab, penman dan PenyamPa,a„ «— P-*

dlcapaimakad,impulka„^akepemimpinanyangditerapka„d,
FTI UII dapat dikatakan baik secara umum
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Dari penelitian terdahulu belum ada yang meneliti tentang penilaian

kinerja kepemimpinan yang diterapkan oleh Ketua Jurusan dalam menghadapi

kondisi krisis dengan menggunakan pendekatan Quantum Leadership khususnya

pada perguruan tinggi, sehingga hal ini yang membedakan penelitian ini dengan

penelitian terdahulu.

2.2 Manajemen

2.2.1 Definisi Manajemen

Ritha Dalimunthe (2003),dalam artikelnya mengutip definisi yang

disampaikan oleh Mary Parker Follet tentang teori manajemen yakni

memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Karenanya, manajemen

diartikan sebagai ilmu dan seni tentang upaya untuk memanfaatkan semua

sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan

efesien. Efektif artinya tujuan dapat dicapai dalam waktu yang singkat

sedangkan efisien dapat diartikan pencapaian tujuan dengan biaya yang

rendah. Jadi efektif mengacu pada lamanya waktu untuk mencapai tujuan

dan efisien mengacu pada biaya yang dikeluarkan lebih sedikit.

Selain itu menurut Ricky W. Griffin, manajemen juga diartikan

sebagai ilmu dan seni untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang

lain. Menurut arti tersebut dapat dikatakan bahwa manajemen tidak hanya

dilakukan oleh satu orang saja melainkan lebih dari satu orang. Jadi

 



semakin banyak kita melibatkan orang dalam mencapai tujuannya.
semakin besar pula peran manajemen didalamnya.

2.2.2 Perkembangan Teori Manajemen

a. Manajemen pada abad 19

l>iJang pelajaran manajemen berkemhang dan ekonomi dalam
atad I". MuUu '*o,K„„i klasik sepcrt, Ada,,, Smith <la„ J.*.. S.uar.
Mill memberikan teor, teori pengaturan sumoer daya pengaturan
sumber daya, produksi dan penetapan harga. Pada saat yang hampir
be~, penemu seperti Eli Whitney, James Watt, dan Mat,„e«
Boulton mengembangkan teknik produksi seperti Penetapan standar.
prosedur kontrol kualitas, akuntansi biaya. penukaran bahan. dan
perencanaan kerja.

Pada pertengahan abad 19, Robert Owen. Henry Poor, dan M.
Laughlin dan Iain-lain memperkenalkan elemen manusia dengan teori
pelatthan. mo.ivasi, struktur or8anisasi dan kon.ro, pengembangan

pekerja.

Pada akhir abad 19, Pelaku ekonomi margina. Alfred Marshall
dan Leon Walras dan latnnya memperkenalkan lapisan baru yang
komp.eks ke teori manajemen. Pada 1900an manajer mencoba
„,e„ggan,i teori mereka secara keseleruhan berdasarkan sains
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b. Manajemen pada abad 20

Teori pertama tentang manajemen yang lengkap muncul

sekitar tahun 1920. Orang seperti Henry Fayol dan Alexander Church

menjelaskan beberapa cabang dalam manajemen dan hubungan satu

sama lain.

Peter Drucker menulis salah satu buku paling awal tentang

manajemen terapan: "Konsep Korporasi" (Concept of the

Corporation), diterbitkan tahun 1946. Buku ini muncul atas ide Alfred

Sloan (chairman dari General Motors) yang menugaskan penelitian

tentang organisasi. H. Dodge, Ronald Fisher, dan Thorton C Fry

memperkenalkan teknik statistika ke dalam manajemen. Pada tahun

1940-an, Patrick Blackett mengkombinasikan teori statistika dengan

teori mikroekonomi dan lahirlah ilmu riset operasi. Riset operasi,

sering dikenal dengan "Sains Manajemen", mencoba pendekatan sains

untuk menyelesaikan masalah dalani manajemen. khususnva di bidang

logistik dan operasi.

Mendekati akhir abad 20, manajemen terdiri dari beberapa

bidang terpisah, termasuk: Manajemen Sumber daya manusia

Manajemen operasi atau produksi, Manajemen strategi, Manajemen

pemasaran, Manajemen keuangan, Manajemen informasi teknologi
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2.2.3 Prinsip-prinsip Manajemen

Prinsip dapat didefinisikan sebagai suatu pemyataan fundamental atau

kebenaran umum yang merupakan sebuah pedoman untuk berpikir atau

bertindak. Dalam hubungannya dengan manajemen prinsip-prinsip bersilat

ileksibel dalam arti bahwa perlu di pertimbangkan sesuai dengan kondisi-

kondisi khusus. Ritha Dalimunthe (2003),dalam artikelnya mengutip

prinsip-prinsip umum yang disampaikan oleh Henry Fayol. Prinsip-prinsip

umum manajemen (general principle ofmanagement) terdiri dari:

a. Pembagian Kerja (Division Of Work)

Pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan

dan keahlian sehingga pelaksanaan kerja bcrjalan clektit. Oleh

karena itu, dalam penempatan karyawan harus menggunakan

prinsip the right man in the right place. Pembagian kerja harus

rasional/objektif, bukan emosional subyektif yang didasarkan atas

dasar like and dislike.

b. Wewenang Dan Tanggung Jawab (Authority And

Responsibility)

Setiap karyawan dilengkapi dengan wewenang untuk

melakukan pekerjaan dan setiap wewenang melekat atau diikuti

pertanggungjawaban. Wewenang dan tanggung jawab harus

seimbang. Setiap pekerjaan harus dapat memberikan

 



pertanggungjawaban yang sesuai dengan wewenang. Oleh karena

itu, makin kecil wewenang makin kecil pula pertanggungjawaban

demikian pula sebaliknya.

Tanggung jawab terbesar terletak pada manajer puncak.

Kegagalan suatu usaha bukan terletak pada karyawan, tetapi

terletak pada puncak pimpinannya karena yang mempunyai

wewemang terbesar adalah manajer puncak. oleh karena itu,

apabila manajer puncak tidak mempunyai keahlian dan

kepemimpinan, maka wewenang yang ada padanya merupakan

bumerang.

e. Disiplin (Discipline)

Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap

pekerjaan yang menjadi tanggung jawab. Disiplin ini berhubungan

erat dengan wewenang. Apabila wewenang tidak berjalan dengan

semestmya, maka disiplin akan hilang. Oleh karena ..... penieyang

wewenang harus dapat menanamkan disiplin terhadap dirinya

sendiri sehingga mempunyai tanggung jawab terhadap pekerajaan

sesuai dentin wrwcamw yanp, ada padanya

d. Kesatuan Perintah (Unity OfCommand)

Dalam melakasanakan pekerjaan, karyawan harus

memperhatikan prinsip kesatuan perintah sehingga pelaksanaan
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kerja dapat dijalankan dengan baik. Karyawan harus tahu kepada

siapa ia harus bertanggung jawab sesui dengan wewenang yang

diperolehnya. Perintah yang datang dari manajer lain kepada

serorang karyawan akan merusak jalannya wewenang dan

tanggung jawab serta pembagian kerja.

e. Kesatuan Pengarahan (Unity OfDirection)

Dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya,

karyawan perlu diarahkan menuju sasarannya. Kesatuan

pengarahan bertalian crat dengan pembagian kerja. Kesatuan

pengarahan tergantung pula terhadap kesatuan perintah. Dalam

pelaksanaan kerja bisa saja terjadi adanya dua perintah sehingga

menimbulkan arah yang berlawanan. Oleh karena itu, perlu alur

yang jelas dari mana karyawan mendapat wewenang untuk

pmelaksanakan pekerjaan dan kepada siapa ia harus mengetahui

batas wewenang dan tanggung jawabnya agar tidak terjadi

kesalahan. Pelaksanaan kesatuan pengarahan (unity of directiion)

tidak dapat terlepas dari pembaguan kerja, wewenang dan

tanggung jawab, disiplin, serta kesatuan perintah.
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f. Mengutamakan Kepentingan Organisasi Di Atas Kepentingan
Sendiri

Setiap karyawan harus mengabdikan kepentingan sendiri

kepada kepentingan organisasi. Hal semacam itu merupakan suatu

syarat yang sangat penting agar setiap kegiatan berjalan dengan

loancar sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik

Setiap karyawan dapat mengabdikan kepentingan pribadi

kepada kepentingan organisasi apabila memiliki kesadaran bahwa

kepentingan pribadi sebenamya tergantung kepada berhasil-

tidaknya kepentingan organisasi. Prinsip pengabdian kepentingan

pribadi kepada kepentingan orgabisasi dapat terwujud, apabila

setiap karyawan merasa senang dalam bekerja sehingga memiliki

disiplin yang tinggi.

g. Penggajian Pegawai

Gaji atau upah bagi karyawan merupakan kompensasi yang

menentukan tcrwujudnya kelancaran dalam bekerja. Karyawan

yang diliputi perasaan cemas dan kekurangan akan sulit

berkonsentrasi terhadap tugas dan kewajibannya sehingga dapat

mengakibatkan kelidaksempurnaan dalam bekerja. Old, kaivna iiu.

dalam prinsip penggajian haris dipikirkan baguimana agar

karyawan dapat bekerja dengan tenang.
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h. Pemusatan (Centralization)

Pemusatan wewenang akan menimbulkan pemusatan

tanggung jawab dalam suatu kegiatan. Tanggung jawab terakhir

terletak ada orang yang memegang wewenang tertinggi atau

manajer puncak. Pemusatan bukan berarti adanya kekuasaan untuk

menggunakan wewenang, melainkan untuk menghindari

kesimpangsiurang wewenang dan tanggung jawab. Pemusatan

wewenang ini juga tidak menghilangkan asas pelimpahan

wewenang (delegation ofauthority)

i. Hirarki (tingkatan)

Pembagian kerja menimbulkan adanya atasan dan

bawahan. Bila pembagian kerja ini mencakup area yang cukup luas

akan menimbulkan hirarki. Hirarki diukur dari wewenang terbesar

yang berada pada manajer puncak dan seterusnya berurutan ke

bawah. dengan adanya hirarki ini, maka setiap karyawan akan

mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab dan dari

siapa ia mendapat perintah.

j. Ketertiban (Order)

Ketertiban dalam melaksanakan pekerjaan merupakan

syarat utama karena pada dasarnya tidak ada orang yang bisa

bekerja dalam keadaan kacau atau tegang. Ketertiban dalam suatu
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pekerjaan dapat terwujud apabila seluruh karyawan. baik atasan

maupun bawahan mempunyai disiplin yang tinggi. Oleh karena itu.

ketertiban dan disiplin sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan.

k. Keadilan Dan Kejujuran

Keadilan dan kejujuran merupakan salah satu syarat untuk

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keadilan dan kejujuran

terkait dengan moral karyawan dan tidak dapat dipisahkan.

Keadilan dan kejujuran harus ditegakkan mulai dari atasan karena

atasan memiliki wewenang yang paling besar. Manajer yang adil

dan jujur akan menggunakan wewenangnya dengan sebaik-

baiknya untuk melakukan keadilan dan kejujuran pada

bawahannya.

1. Stabilitas Kondisi Karyawan

Dalam setiap kegiatan kestabilan karyawan harus dijaga

sebaik-baiknya agar segala pekerjaan berjalan dengan lancar.

Kestabilan karyawan terwujud karena adanya disiplin kerja yang

baik dan adanya ketertiban dalam kegiatan.

m. Prakarsa (Inisiative)

Prakarsa timbul dari dalam diri seseorang yang

menggunakan daya pikir. Prakarsa menimbulkan kehendak untuk

mewujudkan suatu yang berguna bagi penyelesaian pekerjaan
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dengan sebaik-beiknya. Jadi dalam prakarsa terhimpun kehendak,

perasaan. pikiran, keahlian dan pengalaman seseorang. Oleh

karena itu. setiap prakarsa yang datang dari karyawan harus

dihargai. Prakarsa (inisiatif) mengandung arti menghargai orang

lain, karena itu hakikatnya manusia bi.uih penghargaan. Setiap

penolakan terhadap prakarsa karyawan merupakan salah satu

langkah untuk menolak gairah kerja. Oleh karena itu, seorang

manajer yang bijak akan menerima dengan senang hari prakarsa-

prakarsa yang dilahirkan karyawannya.

n. Semangat Kesatuan, Semangat Korp

Setiap karyawan harus memiliki rasa kesatuan, yaitu rasa

senasib sepenanggyungan sehingga menimbulkan semangat kerja

sama yang baik. semangat kesatuan akan lahir apabila setiap

karyawan mempunyai kesadaran bahwa setiap karyawan berarti

bagi karyawan lain dan karyawan lain sangat dibutuhkan oleh

dirinya. Manajer yang memiliki kepemimpinan akan mampu

melahirkan semangat kesatuan (esprit do carp), sedangkan manajer

yang suka memaksa dengan cara-cara yang kasar akan melahirkan

friction de corp (perpecahan dalam korp) dan membawa bencana.
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2.3 Manajemen Krisis

2.3.1 Definisi

Menuru, definisi psikologi, krisis adalah perubahan tiba-tiba yang
dihadapi individu. Situasi ini menuntut penyesuain dan acap meneiptakan
stres. Dalam menghadapi krisis terdapa, dua kemungkinan, seseorang dapa,
mengatasi situasi krisis dengan baik, akan iebih kuaf dalam menghadapi
krisis berikutnya, sebaliknya seseorang yang tidak dapa, mengatasi dengan
baik akan lebih rentan dalam menghadapi krisis berikutnya.

Krisis meminta perhatian lebih dari para pemimpin di level alas
maUpun di tingkat yang lebih bawah. Krisis umumnya menyebabkan
keteraturan kerja tidak dapat lagi dipertahankan seperti apa adanya, terjadi
chaos dalam deraja, tertentu. Yang terpenting bagaimana mengambil hikmah
dari ketidakteraturan yang terjadi dan meneari jalan keluarnya da.am
menghadapi krisis. Tiga hal yang perlu diperhatikan adalah speed .priori
danfleksibilitas.

lanXMittroff (2001) menyatakan definisi dari manajemen krisis
adalah :" in contrast to the diciplines of emergency and risk management.
which dea,Primari,y with natural disaster, tne field of Crisis Management
deals mainly with man-made or Human-caused crisis, suck as computer
hacking, environmental contamination, executive kidnapping, .fraud, product
tampering, sexual harassment, and workplace violence ",
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Dari pengertian diatas dapat disebutkan secara umumnya bahwa

perlakuan manajemen krisis dalam perusahaan lebih diutamakan terhadap

kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh manusia, karena kesalahan

manusia masih dapat dikendalikan sedangkan bencana alam merupakan

kondisi yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan.

Untuk menerapkan manajemen krisis yang efektif ada beberapa hal yang

menjadi prioritas utama, yakni:

1. Signal Detection

Pendeteksian krisis merupakan hal yang paling utama dalam

manajemen krisis. Jauh sebelum terjadinya krisis, maka sebelumnya

pasti akan timbul gejala-gejala dari krisis tersebut. Bila organisasi jeli

melihat sinyal-sinyal tersebut maka krisis tersebut tidak akan terjadi,

atau minimal dapat mengurangi resiko krisis tersebut.

2. Denial (Penyangkalan)

Penghalang utama yang dapat meyebabkan organisasi menjadi mudah

tertimpa krisis adalah penyangkalan bahwa mereka sedang tertimpa

krisis atau mereka tidak ingin mengeluarkan uang lebih banyak lagi

untuk mengatasi krisis tersebut.

2.3.2 Kerangka Kerja Manajemen Krisis

Ian.I.Mittroff (2001), mengemukakan komponen-komponen apa saja

yang harus dilakukan dalam sebuah model yang disebut Best Practice Model
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for Crisis Management. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar

dibawah ini:

Gambar 2.3.2.a: The Components ofaBest Practice Modelfor Crisis
Management

Model yang telah dilihat diatas sudah dapat dikatakan ideal karena

telah merepresentasikan setiap hasil pengamatan yang telah dilakukan terhadap

setiap organisasi yang ada. Namun sampai dengan saat ini, belum ada sebuah
perusahaan yang telah memiliki kualitas yang bagus dari setiap
komponennya.Penjelasan dari model tersebut adalah sebagai berikut:
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1. Types and Risks ofMajor Crisis (Pengidentifikasian Jenis dan Resiko

Krisis)

Penelitian menunjukkan bahwa setiap krisis dapat

dikelompokkan baik itu melalui kategori umum, menurut kemiripan

(family) atau tipe krisisnya. Dalam hal aplikasi Crisis Management,

nu.ka setiap perusahaan harus mcngidcnlilikasikan jenis krisis >ang

mungkin akan dihadapi atau telah dihadapi dengan cara membuat

portfolio krisis sehingga dapat mengelompokkan jenis-jenis krisis dan

dampak yang akan terjadi bila perusahaan terkena krisis tersebut.

2. Mechanisms (Mekanisme)

Mekanisme disini dapat diartikan sebagai perencanaan yang

dilakukan perusahaan untuk menghadapi krisis, baik sebelum krisis,

sedang terjadi krisis maupun setelah terjadi krisis. Mekanisme

perencanaan ini dilakukan untuk mengantisipasi krisis, memberikan

pemahaman bagi seluruh komponen perusahaan terhadap krisis,

memberikan reaksi terhadap krisis, melakukan pembelajaran dan

krisis yang ada, dan mendesain ulang prosedur yang cl'eklil dalam

menghadapi krisis yang dialami oleh perusahaan.

3. Systems (Sistem)

Secara umumnya, terdapat lima komponen yang menjadi

komponen umum dalam perusahaan, yakni technology, organizational
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structure, human factors, culture dan top management psychology.
Untuk lebih jelasnya dapa. dilihat dari The Onion Model: The Layers

ofan Organozation berikut ini :

2. Orgafra^al Structure
3. Human Fac
4. Organizational^^ture

ychology

Gambar 2.3.2
,b : The Onion Model: The Layers ofan Organization

4. Stakeholders

Stakeholders meliputi range yang luas antara bagian internal

dan ekstemal yang akan diajak bekerja sama. Seperti halnya berbagi
informasi mengenai perencanaan krisis dan berpartisipasi dalam
pelatihan dan pengembangan kemampuan organisasi dalam
menanggapi atau memberikan respon terhadap krisis.
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5. Scenarios (Skenario)

Dalam mengembangkan empat faktor diatas, maka diperlukan

suatu skenario. Sebuah skenario yang baik dalam penanganan krisis
maka akan memberikan dampak positif dalam penyelesaian sebuah
krisis. Selain itu skenario juga dapat memberikan sebuah gambaran

awal terhadap pola-pola yang harus dilakukan dalam menghadapi

krisis.

Selain itu, Steven Albrecht (1996) juga mengemukakan pendekatan dalam

penanganan krisis. Pendekatan yang dilakukan dikenal dengan istilah The APTRA
Mdhod. \ln.uk lebih jelasnya dapa. dilihat pada ...an.bar he. iku. ini

ACT

(REACT, ADJUST,
MOVE FORWARD

ANTICIPATE

REVIE

TRAIN AND PRACTICE

Gambar 2.3.2.C : The APTRA Model
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Penjelasan dari model diatas adalah sebagai berikut:
1. Anticipate (AnU<,\\r^i)

Telah banyak pemimpin dalam sebuah organisasi baru

memberikan respon apabila mereka telah berada dalam sebuah
kondisi tertentu. Namun hal itu tidak selamanya tepat, dalam
kondisi krisis tindakan yang sebaiknya dilakukan adalah
memberikan respon sebelum kondisi itu terjadi, dengan kata lain
pemimpin sebaiknya mengambil langkah-langkah antisipasi
sebelum organisasinya terancam kondisi krisis. Seorang pemimpin
yang efektif adalah pemimpin yang mampu mengambil keputusan
pada masa sekarang yang nantinya akan digunakan untuk
menghadapi hal-hal yang akan terjadi. baik dalam waktu yang

dekat maupun jangka panjang.

2. Plan (Perencanaan)

Perencanaan terhadap hal-hal yang akan terjadi

merupakan langkah-langkah antisipasi terhadap terjadinya kondisi
kritis. Pandangan umum yang menyatakan bahwa perencanaan

penanganan baru dapat dilakukan setelah krisis terjadi dapatlah
dikatakan tidak benar. Perencanaan dapal dimulai dengan

mengidentifikasi kondisi-kondisi seperti apa yang dapat menimpa
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perusahaan, kemudian dapat dirumuskan dalam konsep tindakan

pencegahan krisis.

3. Train and Practice (Didik dan Berlatih)

Dalam hal perencanaan antisispasi krisis maka hal yang

sclanjutnya yang d.bu.uhkan adalah sebuah skenario. Setiap

komponen organisasi dirancang untuk mengetahui dan dilatih
untuk menghadapi kondisi krisis. Komponen organisasi dibiarkan

untuk terbiasa dengan sebuah krisis, sehingga apabila kondisi

krisis melanda, maka komponen organisasi akan lebih mudah

beradaptasi dan tidak akan mengurangi produktivitas mereka.

4. Review (Tinjau)

Peninjauan yang harus dilakukan melipuli tiga hal

utama, yakni peninjauan terhadap kebijakan yang diambil dan

prosedur manual untuk mengklarifikasikan aturan dalam
organisasi; peninjauan terhadap hasil pendidikan dan pelatihan

yang disesuaikan dengan skenario yang ada; dan terakhir adalah

peninjauan terhadap kondisi nyata dari sebuah kondisi krisis yang

terjadi pada organisasi.

5. Act (React, Adjust and Move Forward)

Setelah semua prosedur persiapan telah dilakukan maka

langkah terakhir adalah aksi nyata untuk menghadapi kondisi
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krisis. Dalam aplikasi menghadapi kondisi krisis maka yang paling

utama adalah tiga hal, yakni : memberi reaksi terhadap krisis,

melakukan penyesuaian dan terakhir orientasi jangka panjang.

Kondisi krisis mengharuskan organisasi untuk melakukan

perubahan manajemen dimana hal tersebut dilakukan untuk

menyesuaikan diri, setelah tersebut dilakukan maka yang perlu

ditanamkan adalah orientasi jangka panjang setelah krisis dapat

dihadapi.

Setelah semua tinjauan terhadap model menghadapi krisis maka terakhir

lan.I.Mittroff (2001) mengemukakan sebuah bagan untuk memudahkan proses

menganalisa sejauh mana organisasi telah mampu untuk mengimplementasikan

manajemen krisis, bagan tersebut dapat dilihat dibawah ini:

"site

iarations'

d SD mechanisms,

isibilities.

1 Intcrdicipli
continous C

2. Continous

3. Design anc
4. Design ant

intcrdicipli
integrate C

5. Design and
reward syst

(Better)

!. Demonstration CM project as fcc
2. Prioritize crisis types/expand pre

ensure capabilities.
3. Prioritize signal detection expan
4. Clarify transformation job respo

accountabilities.

(Best)

Proactive/

Anticipate

nary cross-functional simulations
'M training
;risis audits

implement a CM command center
implement a new high-level.

nary. CM executive function office.
vi, IM. health and safety,
implement organisation-wide CM

cms.

tGOAL: CM as an integral part
of the transformation;

company as a world leader
in CM. ultimate competitive
advantage B1 • «#. a^> h^. m$>¥

i teams (CMTs) at
s s ia crisis

1. Integration
2. Full, systen
3. Post crisis i

Reactive/

Respond

(Good)

1. Establish train crisis managemen
headquarters divisions eornpank
exercises.

2. Eixpandscrisis portfolios
3. Imergrate PAand operations

(Better)

of CMTs across units

ts-wtde testing of crisis response
udits.

Gambar 2.3.2.d : The Development ofan Integrated CMprogram
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2.4 Kepemimpinan

2.4.1 Definisi Kepemimpinan

Gibson, dkk (1997. p.5) mendefenisikan kepemimpinan sebagai suatu

usaha menggunakan suatu gaya mempengaruW dan tidak memaksa untuk
memotivasi individu dalam mencapai tujuan. Ini berarti bahwa:
1. Kepemimpinan terkait dengan pengaruh. Seorang pemimpin tidak hanya

dapat memerintah bawahan untuk melakukan suatu tugas. tetapi juga
dapat mempengaruhi seeara efektif bagaimana bawahan melaksanakan

perintahnya.

2. Kepemimpinan terkait dengan tidak adanya unsur paksaan (tidak
memaksa). Seorang pemimpin menyadari sepenuh hati kalau perintahnya
tidak dipaksakan kepada bawahan. Kemampuan pemimpin dalam
memuneulkan kesadaran dalam memerintahkan akan mempengaruhi
bawahan untuk termotivasi melakukan tugas dengan sepenuh hati.
Seorang pemimpin yang memiliki kesadaran tinggi tidak hanya

dipengaruhi oleh intelijensinya, tapi juga dipengaruhi oleh kemampuan
mengendalikan emosinya dalam memimpin agar tereapai kepemimpinan

yang efektif.

3. Kepemimpinan terkait dengan orang lain (bawahan atau pengikut).
Artinya bahwa pemimpin akan mengarahkan bawahan, sehingga terjalin
kondisi dimana pemimpin sebagai atasan akan berinteraksi dengan
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bawahan. Kondisi ini akan mengantarkan berjalannya sebuah proses

kepemimpinan dalam organisasi.

Hal ini sejalan dengan pendapat Schruijer dan Vansina (2002, p.870)

bahwa hubungan antara pemimpin dan pengikut tidak hanya ditentukan oleh

karakteritik pemimpin (leader) melainkan juga oleh karakteristik pengikut

(follower) seperti harapan, kebutuhan, perasaan ketergantungan dan

kegelisahan pengikut dimana akan menentukan bagaimana seorang pemimpin

bertindak.

Peter F. Drucker (1957) "pentingnya peran pemimpin dalam sebuah

organisasi dikemukakan oleh bahwa manajer (pemimpin bisnis) merupakan

sumber daya pokok yang paling langka dalam setiap organisasi bisnis".

2.4.2 Perkembangan Teori Kepemimpinan

Banyak orang telah melakukan penelitian dan studi tentang

kepemimpinan dan hasilnya maeam-macam teori tentang kepempinan. Teori-

teori demikian mencakup perbedaan dalam pendapat, metodologi keterangan-

keterangan dan kesimpulan-kesimpulan. Setiap teori mempunyai pengikut

masing-masing yang beranggapan bahwa teori mereka adalah benar dan tepal.

G.R. 'ferry (Winardi, 2000, hal 62-69) dalam bukunya "Principles of

Management" mengemukakan delapan teori kepemimpinan, yaitu :
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a. Teori Otokkratis ( The Autocratic Theory )

Kepemimpinan menurut teori ini didasarkan atas perintah-

perintah, pemaksaan dan tindakan yang agak arbiter, dalam

hubungan antara pemimpin dengan bawahan.

Pemimpin disini cenderung mencurahkan perhatian

sepenuhnya pada pekerjaan, melakukan pengawasan dengan ketat.

Pemimpin otokratis menggunakan perintah-perintah yang biasanya

diperkuat oleh adanya sanksi-sanksi, disiplin adalah faktor yang

terpenting.

b. Teori Psikologis ( the Psychologic Theory )

Pendekatan ini terhadap kenyataan mrnyalakan bahwa

fungsi seorang pemimpin adalah mengembangkan sistem motivasi

terbaik. Pemimpin merangsang bawahannya untuk bekerja kearah

pencapaian sasaran-sasaran organisatoris maupun untuk memenuhi

tujuan-tujuan pribadi mereka.

Kepemimpinan yang memotivasi sangat memperhatikan

hal-hal misalnya seperti pengakuan, kepastian emosional, dan

kesempatan untuk memperhatikan keinginan dan kebutuhannya.

c. Teori Sosiologis ( The Sosiologic Theory )

Pihak lain menganggap bahwa kepemimpinan terdiri dari

usaha-usaha yang melancarkan aktivitas pemimpin dan yang
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berusaha untuk menyelesaikan setiap konflik organisatoris antara

para pengikut. Pemimpin menetapkan tujuan-tujuan dengan

mengikutsertakan para pengikut dalam pengambilan keputusan

akhir.

Identifikasi tujuan seringkali memberikan petunjuk yang

diperlukan oleh pengikut. Tetapi, perlu diingat bahwa usaha-usaha

untuk mencapai tujuan mempengaruhi interaksi-interaksi antara

para pengikut, kadang-kadang hingga tingkat timbulnya konflik

yang merusak didalam atau diantara kelompok-kelompok. Dalam

situasi demikian, pemimpin diharapkan untuk mengambil

tindakan-tindakan korektif menjalankan pengaruh

kepemimpinannya dan mengembalikan harmoni dan usaha-usaha

kooperatif antara para pengikut.

d. Teori Suportif ( The Supportive Theory )

Disini, pihak pemimpin beranggapan bahwa para

pengikutnya ingin berusaha sebaik-baiknya dan bahwa ia dapat

memimpin dengan baik melalui tindakan untuk membantu usaha-

usaha mereka.

Untuk maksud itu, pihak pemimpin menciptakan suatu

lingkungan kerja yang membantu mempertebal keinginan pada

setiap pengikut untuk melaksanakan pekerjaan sebaik mungtkin,
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bekerjasama dengan pihak lain, serta mempertimbangkan skill

serta keinginannya sendiri. Saran-saran mengenai melaksanakan

pekerjaan lebih baik, perbaikan-perbaikan apa dapat dicapai pada

kondisi-kondisi kerja, dan ide-ide baru apa harus dicoba, perlu

dikembangkan.

e. Teori "Laissez Fa ire"' ( The Laissez Faire Theory )

Bedasarkan teori ini, seorang pemimpin memberikan

kebebasan seluas-luasnya kepada para pengikutnya dalam hal

menentukan aktivitas mereka. Ia tidak berpartisipasi, atau apabila

hal itu dilakukannya, maka partisipasi tersebut hampir tidak

berarti. Pendekatan ini merupakan lengsung dari teori otokratis.

Kelompok-kelompok " Laissez Faire " cenderung membentuk

pemimpin-pemimpin informal.

f. Teori Perilaku Pribadi

Kepemimpinan dapat pula dipelajari bedasarkan kualitas

pribadi maupun pola-pola kelakuan para pemimpin. Pendekatan ini

melakukan apa yang dilakukan oleh pemimpin dalam hal

memimpin. Salah satu sumbangsih penting teori ini menyatakan

bahwa seorang pemimpin tidak berkelakuan sama ataupun

melakukan tindakan-tindakan identik dalam setiap situasi yang

dihadapi olehnya.
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g. Teori Sifat

Teori yang berusaha untuk mengidentifikasikan karakter

khas seperti fisik, mental, keperibadian.

h. Teori Situasi

Pendekatan ini menerangkan kepemimpinan menyatakan

bahwa harus cukup banyak terdapat fleksibilitas dalam

kepemimpinan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai macam

situasi. Kepemimpinan bersifat "mullidimensr. Pada teori ini,

kepemimpin dianggap terdiri dari macam-macam elemen, yakni :

pemimpin pengikut situasi. Situasi dianggap sebagai elemen yang

terpenting karena ia memiliki paling banyak variable.

2.5 Quantum Leadership

2.5.1 Definisi Quantum Leadership

Dalam Webster's New Universal Unabridged Dictionary terbitan

Barnes and Noble Books (1<W2) terdapat beberapa delin.si dan quantum.

Quantum dapat berarti jumlah yang sangat besar. Pengerlian secara lisika dari

quantum sendiri adalah jumlah yang sangat kecil dari energi radian. Jadi,

quantum disini berarti "jumlah yang kecil namun sangat penting artinya" atau

"memang penting karena jumlahnya yang besar ataupun sangat besar". Makna

quantum dalam konteks kepemimpinan lebih menekankan pada "sedikit tetapi

memberi dampak yang sangat besar". Artinya seorang pemimpin - deng£
gan
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pendekatan quantum leadership - akan memberi dampak dan energi yang

sangat besar kepada organisasi dan seluruh anggotanya.

2.5.2 Inti Konsep Quantum Leadership

A.B. Susanto (2003) dalam bukunya " Quantum Leadership,

Kepemimpinan Dalam Dunia Bisnis dan Militer, mengemukakan bahwa inti

konsep quantum leadership adalah konsep kepemimpinan yang berorientasi

pada masa depan dengan komitmen untuk dapat "melihat dan bermimpi",

"mengubah", serta "menggerakkan" bawahan ke arah tujuan yang

direncanakan. Konsep ini akan terlaksana dengan mulus apabila mendapatkan

dukungan dari lima komponen lain yang terdapat pada inti tersebut. Inti

konsep didukung dengan lima komponen pendukung kemudian dijabarkan

lebih lanjut ke dalam lima komponen lagi. Tujuan akhirnya adalah

kemakmuran para stakeholder. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada

Gambar. 1 dibawahini.

VISION

Enthusiasm
Long Range Planning Business

Ethics

Strategy Commitment Sensitivity

Inti "Ouaatum Leadership"

- Melihat dan Bermimpi / inhtteii Ap/imcuhi
- MengubahiMothti Ttfi-o.ii Appnnnh)
- Menggerakkan (Gof% Game 4pprvaih/

Speed Action

Interdepsndency Continous
TeamPower Improvement

Sta^eHo fde r's <We afth

Gambar 2.5.2. Konsep Quantum Leadership
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Gambar diatas menjelaskan bahwa dalam konsep quantum leadership,

terdapat lima kekuatan besar yang menjadi pendukung penerapan konsep ini,

yaitu visi, strategi, komitmen, aksi dan sensitivitas. Visi berarti cita-cita ke

depan, lamunan atas masa depan organisasi. Sebab, seperti sebuah pepatah

mengatakan bahwa "kita tidak akan pernah membangun sebuah kastil

dimanapun juga apabila kita tidak mampu membangunnya dalam pikiran".

Visi ini kemudian diderivasi menjadi misi dan diderivasi lebih lanjut sehingga

menjadi strategi. Strategi yang menjadi panduan bagi tiap anggota organisasi

dalam melakukan segala kegiatannya. Komitmen lebih kepada berpegang

teguh terhadap apa yang telah ditetapkan bersama, yaitu visi, misi, tujuan

jangka panjang, sampai ke tahapan strategi. Faktor selanjutnya adalah aksi.

Aksi disini adalah derivasi lanjutan dari strategi. Jadi, lebih mengarah kepada

taktik dari organisasi yang bersangkutan. faktor terakhir adalah sensitivitas.

Yang dimaksud dengan sensitivitas disini adalah sensitivitas terhadap

perubahan yang terjadi baik yang disadari maupun tidak disadari. Perubahan

baik dari dalam ataupun dari luar organisasi. Hasil akhirnya adalah keeepatan

organisasi untuk mengerjakan operasionalnya sehingga cita-cita bersama

dapat dicapai dengan cepat dan tepat.

2.5.3 Filosofi Quantum Leadership

A.B. Susanto (2003) mengemukakan terdapat tiga hal filosofi utama

dalam quantum leadership, antara lain yaitu :
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a. Filosofi Architect Approach

Seorang pemimpin diumpamakan sebagai seorang arsitek

pembangun masa depan organisasi. Dia tidak hanya diharapkan

mampu membuat bangunan imajinernya tentang bangunan masa depan

organisasi, tetapi tetap juga harus berpijak pada realitas, yang dapat

disebut sebagai pendekatan Creative Imagination Based on Reality

(CIBOR). Seorang pemimpin harus memahami realitas internal

maupun ekstemal organisasi, menerima keadaan tersebut dan

membuat angan-angan masa depan organisasi berdasarkan realitas

tersebut.

b. Filosofi Mother TeresaApproach

Filosofi ini mempunyai arti bahwa dalam mengubah anggota

organisasi diperlukan pendekatan personal yang prima dari seorang

pemimpin. Pemimpin yang baik akan membimbing pengikutnya

sehingga mereka mampu minimal menjadi pemimpin bagi dirinya

sendiri. Pemimpin yang baik akan membimbing anak buahnya dengan

rasa hormat, cinta dan penuh perhatian.

c. Filosofi The GolfGame Concept

Filosofi ini menjelaskan bahwa untuk menggerakkan bawahan.

maka pemimpin harus memiliki tata pikir seperti dalam permainan

golf. Seorang pemimpin pertama sekali harus berpikir mengenai arah
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yang ditempuh untuk mencapai visi, kemudian memperkirakan

seberapa jauh impian tersebut harus dicapai sehingga dapat melakukan

tindakan-tindakan yang tepat. Dalam kepemimpinan untuk mencapai

visi yang telah ditetapkan perlu dibuat tahapan-tahapan yang

diperlukan (milestones).

Aplikasi untuk ketiga filosofi diatas dapat dijabarkan lebih lanjut

dalam keterangan dibawah ini :

1. Visionary Supervision, dengan kata lain pengawasan terhadap lamunan

atau mimpi. Hal ini penting untuk menjaga agar mimpi tersebut tidak

melantur dan tidak melangit sehingga sulit untuk diwujudkan.

Terdapat lima komponen penting yang harus diperhatikan dalam

visionary supervision, yaitu : dream achievement (pencapaian mimpi),

strategic comprehension (pengertian yang bersifat strategis), process

and result orientation (berorientasi pada proses dan hasil yang akan

dicapai), systematic analysis (melakukan analisis yang sistematis),

constructive anticipation (antisipasi yang konstruktif).

2. Positive Nurturing, dalam prosesnya, anggota atau pengikut dibimbing

secara personal atau pribadi dan berorientasi kepada pencapaian

kinerja tertentu untuk mencapai sasaran berupa sikap yang profesional.

Sikap yang profesional ini, antara lain: motivasi tinggi, berorientasi

pada proses dan hasil, mampu memisahkan kehidupan personal
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dengan kehidupan kerja dan menunjukkan hasil kerja yang optimal.

Untuk menunjang proses ini, terdapat tiga komponen penting, yaitu :

positive persuation (pendekatan posistif), empathy (rasa empati),

mutually benefiacial partnership (kerjasama yang saling

menguntungkan).

3. Inner Driver, menggerakkan dorongan dari dalam dengan

berlandaskan pada prinsip memotivasi diri sendiri organisasi

(motivation selforganization) didukung oleh sikap percaya penuh atau

trust yang terdiri dari sikap (attitude), kemampuan (ability), penilaian

(judgement) sebagai komponen utama. Dimana tujuannya adalah

menciptakan pencapaian manajerial dan teknis.

2.5.4. Filosofi Quantum Followership

Konsep penting dari quantum leadership adalah konsep dua P

yaitu : Pemimpin dan Pengikut. Inti konsep quantum followership ada

pada tiga hal, yaitu kesatuan gerak, keeepatan tindakan, dan

keberanian menerima tantangan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat

pada Gambar.2 dibawah ini.
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Gambar 2.5.4. Konsep Quantum Followership

Sama seperti dengan konsep quantum leadership, konsep

quantum followership juga didukung oleh lima komponen. Kelima

komponen pendukung tersebut adalah strategi, komitmen. sensitivitas,

koordinasi, dan partisipasi. Baik inti konsep ini dan komponen

pendukungnya diderivasi lebih lanjut menjadi lima komponen yang

lebih aplikatif untuk dilaksanakan. Kelima konsep ini dapat dikatakan

sebagai sisi kebalikan dari lima konsep pendukung quantum

leadership. Tujuan akhirnya sama dengan konsep c/uantum leadership

yaitu stakeholder's wealth.

Konsep terbaru dari followership ini adalah courageous

followership (Ira Chaleff: 2002). Ada lima bentuk dari courageous

followership, seperti dijelaskan berikut ini:

1. Merasa bertanggung jawab, bertanggung jawab terhadap"tiiri,.

sendiri dan organisasi. Mandiri, tidak mengharapkan pemimpin
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atau organisasi. menjamin kesejahteraan dan pertumbuhan atau

memberi izin untuk bertindak. Menciptakan kesempatan untuk

meningkatkan dirinya dan memberikan pengabdian yang maksimal

kepada organisasi.

2. Keberanian untuk mendukung, tidak takul jika diminta untuk kerja

keras demi mendukung seorang pemimpin. Mempunyai semangat

yang sama dengan pemimpin dalam mencapai tujuan organisasi.

3. Keberanian untuk menentang, berani memberikan suara yang

berbeda bilamana ada hal-hal yang tidak serasi atau bilamana ada

kebijaksanaan dari pemimpin yang tidak sesuai dengan apa yang

dirasakan sebagai suatu kebenaran.

4. Keberanian untuk turut serta dalam transformasi. Bilamana ada

tindakan yang membahayakan tercapainya tujuan organisasi, tipe

pengikut ini mengetahui perlu adanya transformasi. Mereka

merupakan tipe yang mampu melakukan perubahan dan bersama-

sama mengatasi kesulitan yang timbul karenanya.

5. Keberanian untuk memisahkan diri, megetahui kapan waktu yang

tepat untuk memisahkan diri dari pemimpin dan kelompok. Berani

menarik dukungan bahkan menentang pemimpin yang dinilai

merusak, meskipun dengan resiko yang tinggi.
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2.5.5 Pengukuran Kinerja dengan Quantum Leadership

Pengukuran ini dilakukan dengan iiicmasukkaii parameter quantum

leadership dalam penentuan tingkat kinerja pemimpin. Secara umumnya

dapat terlihat pada model berikut ini :

yv +Yc +YA

dengan

(Z—^~-—)
y c = =£ xi00%
^ N

•^ At + Ab +J
A

Y A ^ xl 00%
^ N

dimana.

2_,QL : Total nilai Quantum Leadership dalam person

y V : Total nilai parameter Vision

Y.C '• r°tal nilai parameter Change
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^ A :Total nilai parameter Action

Fmax : Nilai max yang mampu diraih pada parameter Vision

C max : Nilai max yang mampu diraih pada parameter Change

A max : Nilai max yang mampu diraih pada parameter Action

N : Jumlah Kuesioner yang disebar

DA : Nilai DreamAchievement pemimpin

SC : Nilai StrategyComprehension pemimpin

PRO : Nilai ProcessandResult Orientation pemimpin

SA : Nilai SystemAnalysis pemimpin

CA : Nilai Constructive Anticipation pemimpin

/'/' : Nilai Positive Persualion pemimpin

E : Nilai Emphaty pemimpin

MBP : Nilai Mutual Beneficial Partnership pemimpin

At : Nilai Attitude pemimpin

Ab :N\]rd\ Ahility pernimpin

./ : Nilai Judgement pemimpin

Hasil akhir dari perhitungan ini adalah didapatnya tingkat

kinerja pemimpin, kemudian pemimpin dapat mengctahui dan

menyadari tingkat kelemahan pola kepemimpinannya saat ini dan

merencanakan solusi tentang pola kepemimpinan yang akan

diterapkan pada masa yang akan datang.
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2.6 Alat Dan Teknik Pengumpulan Data

2.6.1 Kuisioner

Kuesioner merupakan pengumpulan data dengan cara menyebarkan

kumpulan pertanyaan yang berisi hal-hal yang ingin diteliti, dalam hal ini

adalah tentang penilaian dan harapan konsumen terhadap pelayanan yang

diberikan perusahaan. Pada penelitian ini menggunakan skala likert, yaitu

skala yang berisi 5 (lima) tingkat jawaban mengenai kepentingan responden

terhadap suatu pemyataan yang dikemukakan mendahului opsi jawaban

yang disediakan. Dalam skala likert tingkat kepentingan responden

diklasifikasikan sebagai berikut : Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N),

Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (SIS). Selain itu responden juga

dapat menyatakan tingkat kepentingan setiap butir pemyataan pola

kepemimpinan yang diterapkan yang diklasifikasikan sebagai berikut :

Sangat Penting (SP), Penting (P), Cukup Penting (CP) dan Tidak Penting

(TP).

2.6.2 Sampling

Data dapat dimbil secara keseluruhan pada suatu populasi dengan cara

sensus. Jika ada keterbatasan kemampuan dengan cara sensus maka dapat

diusahakan dengan mengambil sebagian saja data dari populasi yang ada

dengan cara sampling. Adapun jumlah sampel untuk nasabah ditentukan

dengan menggunakan rumus (Sugiyono, 1999) :
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d2(N-l)+(Za/2yPQ

Keterangan :

n = jumlah sampel

N = populasi yang diketahui

d = tingkat ketelitian

P = proporsi yang sebenarnya (bila tidak diketahui, maka P = 0.5)

Q=l-P
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