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PEMBAHASAN

5.1. Pembahasan Hasil Uji Kecukupan Data

Uji kecukupan data dilakukan untuk mengetahui kecukupan ukuran
sampel responden karyawan edukatif pada masing-masing jurusan di Fakultas

Teknologi Industri (FTI). Untuk ukuran sampel digunakan pendekatan distribusi
normal terhadap distribusi binomial.

5.1.1. Hasil Uji Kecukupan Data Jurusan Teknik Kimia dan Tekstil

Kuesioner yang disebarkan sebanyak 17. terdapat 1kuesioner yang
tidak kembali. Sehingga jumlah data yang dapat diolah sebanyak 16.
Berdasarkan hasil perhitungan kecukupan sampel didapat bahwa secara

, teoritis jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 16 kuesioner. Dengan
demikian ukuran sampel yang diambil telah mencukupi karena jumlah
sampel (responden) yang diperlukan temyata jumlahnya sama dengan
jumlah sampel yang telah diambil sehingga dapat dilakukan analisis
selanjutnya.

5.1.2. Hasil Uji Kecukupan Data Jurusan Teknik Industri

Kuesioner yang disebarkan sebanyak 15. terdapat 2kuesioner yang
tidak kembali. Sehingga jumlah data yang dapat diolah sebanyak 13.
Berdasarkan hasil perhitungan kecukupan sampel didapat bahwa secara

teoritis jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 12 kuesioner. Dengan
demikian ukuran sampel yang diambil telah mencukupi karena jumlah
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sampel (responden) yang diperlukan ternyata jumlahnya lebih kecil dari

jumlah sampel yang telah diambil sehingga dapat dilakukan analisis
selanjulnya.

5.1.3. Hasil Uji Kecukupan Data Jurusan Teknik Informatika

Kuesioner yang disebarkan sebanyak 9. terdapat 1kuesioner yang
tidak kembali. Sehingga jumlah data yang dapat diolah sebanyak 8.
Berdasarkan hasil perhitungan kecukupan sampel didapat bahwa secara

teoritis jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 8 kuesioner. Dengan
demikian ukuran sampel yang diambil telah mencukupi karena jumlah
sampel (responden) yang diperlukan ternyata jumlahnya sama dengan
jumlah sampel yang telah diambil sehingga dapat dilakukan analisis
sclanjutnya.

5.1.4. Hasil Uji Kecukupan Data Jurusan Teknik Elektro

Kuesioner yang disebarkan sebanyak 6. Dengan semua kuesioner

yang disebar kembali semuanya . Sehingga jumlah data yang dapat diolah

sebanyak 6. Berdasarkan hasil perhitungan kecukupan sampel didapat
bahwa secara teoritis jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 6kuesioner.

Dengan demikian ukuran sampel yang diambil telah mencukupi karena
jumlah sampel (responden) yang diperlukan ternyata jumlahnya sama
dengan jumlah sampel ya„g telah diambil sehingga dapat dilakukan
analisis selanjutnya.
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5.1.5. Hasil Uji Kecukupan Data Jurusan Teknik Mesin

Kuesioner yang disebarkan sebanyak 4. Dengan semua kuesioner

yang disebar kembali semuanya . Sehingga jumlah data yang dapat diolah

sebanyak 4. Berdasarkan hasil perhitungan kecukupan sampel didapat
bahwa secara teoritis jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 4kuesioner.

Dengan demikian ukuran sampel yang diambil telah mencukupi karena

jumlah sampel (responden) yang diperlukan ternyata jumlahnya sama
dengan jumlah sampel yang telah diambil sehingga dapat dilakukan
analisis selanjutnya.

5.2. Pembahasan Hasil Nilai Parameter Umum Quantum Leadership
Pembahasan ini dilakukan untuk menganalisa kondisi riil kinerja

Ketua Jurusan pada masing-masing jurusan di Fakultas Teknologi Industri
sesuai dengan parameter-parameter umum yang terdapat pada konsep
Quantum Leadership, dan menganalisa parameter-parameter khusus

terbaik dan terlemah pada masing-masing jurusan. Dalam penelitian ini
digunakan kuesioner yang didalamnya terdapat daftar pertanyaan sejumlah

39 butir pertanyaan, dimana setiap pertanyaannya mengacu pada 3
parameter umum pada Quantum Leadership yakni Vision yang

didalamnya memuat parameter khusus 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) ; Change yang
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didalamnya memuat parameter khusus positive persuation (pendekatan

posistif). empathv (rasa empati). mutually benefiacial partnership

(kerjasama yang saling menguntungkan) ; dan Action yang didalamnya

memuat parameter khusus attitude (sikap/ ability (kemampuan),

judgement (penilaian).

5.2.1. Hasil Nilai Parameter Umum Jurusan Teknik Kimia dan Tekstil

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, didapat nilai masing-

masing parameter umum adalah 76.58 % untuk parameter vision, 73.94 %

untuk parameter change, dan 77.50 % untuk parameter action. Hasil

penelitian juga menunjukkan untuk parameter khusus, 3 (tiga) nilai

tertinggi terdapat pada parameter Attitude dengan nilai rata-rata sebesar

4.19, parameter Systemetis Analysis dengan nilai rata-rata sebesar 4.10,

dan parameter Strategic Comprehension dengan nilai rata-rata sebesar

3.83. Sedangkan 3 (tiga) nilai terendah untuk parameter khusus terdapat

pada parameter Judgement dengan nilai rata-rata 3.47, parameter Mutual

Beneficial Partnership dengan nilai rata-rata 3.64. dan parameter

Constructive Anticipation dengan nilai rata-rata 3.67. Kemudian dari nilai

tingkat kepentingan pemyataan pada kuesioner dapat diidentifikasikan 3

(tiga) hal yang paling penting, dari sudut pandang kolega, yang harus

dimiliki dan ditingkatkan oleh pimpinan jurusan Teknik Kimia dan Tekstil

adalah Attitude dengan nilai rata-rata sebesar 8.06, kemudian Constructive
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Anticipation dengan nilai rata-rata sebesar 7.50 dan terakhir Dream

Achievement dengan nilai rata-rata sebesar 6.88.

5.2.2. Hasil Nilai Parameter Umum Jurusan Teknik Industri

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, didapat nilai masing-

masing parameter umum adalah 64.51 % untuk parameter vision, 61.77 %

untuk parameter change, dan 61.81 % untuk parameter action. Hasil

penelitian juga menunjukkan untuk parameter khusus, 3 (tiga) nilai

tertinggi terdapat pada parameter Dream Achievement dengan nilai rata-

rata sebesar 3.77, parameter Emphaty dengan nilai rata-rata sebesar 3.36,

dan parameter Systematic Analysis dengan nilai rata-rata sebesar 3.33.

Sedangkan 3 (tiga) nilai terendah untuk parameter khusus terdapat pada

parameter Conslnu live Anlu iptilion dengan nilai tala lata ? 87, paiamcUi

Process and Result Orientation dengan nilai rata-rata 2.81, dan parameter

Positive Persuation dengan nilai rata-rata 2.71. Kemudian dari nilai

tingkat kepentingan pemyataan pada kuesioner dapat diidentifikasikan 3

(tiga) hal yang paling penting, dari sudut pandang kolega, yang harus

dimiliki dan ditingkatkan oleh pimpinan jurusan Teknik Industri adalali

Dream Achievement dengan nilai rata-rata sebesar 6.38, kemudian Attitude

dengan nilai rata-rata sebesar 6.35 dan terakhir Constructive Anticipation

dengan nilai rata-rata sebesar 6.03.
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5.2.3. Has!! Ni'ai Parameter Umum Jurusan Teknik Informatika

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, didapat nilai masing-

masing parameter umum adalah 79.33 %untuk parameter vision, 78.46 %
untuk parameter change, dan 82.95 %untuk parameter action. Hasil

penelitian juga menunjukkan untuk parameter khusus, 3 (tiga) nilai
tertinggi terdapat pada parameter Dream Achievement dengan nilai rata-

rata sebesar 4.56, parameter Attitude dengan nilai rata-rata sebesar 4.50,

dan parameter Systematic Analysis dengan nilai rata-rata sebesar 4.29.

Sedangkan 3(tiga) nilai terendah untuk parameter khusus terdapat pada

parameter Emphaty dengan nilai rata-rata 3.63, parameter Judgement
dengan nilai rata-rata 3.44, dan parameter Process and Result Orientation
dengan nilai rata-rata 3.19. Kemudian dari nilai lineal ko,H-n.inP,,n

pemyataan pada kuesioner dapat diidentif.kasikan 3(tiga) hal yang paling

penting, dari sudut pandang kolega, yang harus dimiliki dan ditingkatkan

oleh pimpinan jurusan Teknik Informatika adalah Dream Achievement

dengan nilai rata-rata sebesar 7.13. kemudian Attitude dengan nilai rata-

rata sebesar 7.00 dan terakhir Mutual Beneficial Partnership dengan nilai

rata-rata sebesar 6.65.

5.2.4. Hasil Nilai Parameter Umum Jurusan Teknik Elektro

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, didapat nilai masing-

masing parameter umum adalah 81.77 %untuk parameter vision, 80.00 %

untuk parameter change, dan 80.90 %untuk parameter action. Hasil
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penelitian juga menunjukkan untuk parameter khusus, 3 (tiga) nilai

tertinggi terdapat pada parameter Dream Achievement dengan nilai rata-

rata sebesar 4.67, parameter Systemetis Analysis dengan nilai rata-rata

sebesar 4.44, dan parameter Altitude dengan nilai rata-rata sebesar 4.38.

Sedangkan 3(tiga) nilai terendah untuk parameter khusus terdapat pada

parameter Positive Persuation dengan nilai rata-rata 3.87, parameter

Judgement dengan nilai rata-rata 3.17, dan parameter Process and Result

Orientation dengan nilai rata-rata 3.17. Kemudian dari nilai tingkat

kepentingan pemyataan pada kuesioner dapat diidentifikasikan 3(tiga) hal

yang paling penting, dari sudut pandang kolega, yang harus dimiliki dan

ditingkatkan oleh pimpinan jurusan Teknik Elektro adalah Dream

Achievement dengan nilai rata-rata sebesar 8.50, kemudian Attitude dengan

nilai rata-rata sebesar 8.00 dan terakhir Constructive Anticipation dengan

nilai rata-rata sebesar 7.89.

5.2.5. Hasil Nilai Parameter Umum Jurusan Teknik Mesin

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, didapat nilai masing-

masing parameter umum adalah 79.00 %untuk parameter vision. 75.76 %

untuk parameter change, dan 75.45 % untuk parameter action. Hasil

penelitian juga menunjukkan untuk parameter khusus, 3 (liga) nilai

tertinggi terdapat pada parameter Attitude dengan nilai rata-rata sebesar

4.19, parameter Dream Achievement dengan nilai rata-rata sebesar 4.13,

dan parameter Systemetis Analysis dengan nilai rata-rata sebesar 4.08.
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Sedangkan 3(tiga) nilai terendah untuk parameter khusus terdapat pada
parameter Judgement dengan nilai rata-rata 3.75, parameter Mutual
Beneficial Partnership dengan nilai rata-rata 3.70, dan parameter Ability
dengan nilai rata-rata 3.45. Kemudian dari nilai tingkat kepentingan
pemyataan pada kuesioner dapat diidentifikasikan 3(tiga) hal yang paling
penting, dari sudut pandang kolega, yang harus dimiliki dan ditingkatkan
oleh pimpinan jurusan Teknik Elektro adalah Constructive Anticipation

dengan nilai rata-rata sebesar 7.33, kemudian Dream Achievement dengan
nilai rata-rata sebesar 7.00 dan terakhir Ability dengan nilai rata-rata

sebesar 6.60..

5.3. Pembahasan Pengukuran Manajemen Krisis

5.3.1. Pengukuran Manajemen Krisis Berdasarkan Parameter Vision
Dalam pengukuran penerapan manajemen krisis berdasarkan

parameter vision, maka peninjauan tingkat penerapan akan ditinjau dari
nilai parameter khusus yang terdapat pada parameter vision, yakni 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). Tabel dibawah ini menunjukkan nilai perbandingan

parameter-parameter khusus yang didapat oleh 5 (lima) jurusan yang

berada di FTI UII.
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Tabel 5.3.1. Perbandingan Nilai Parameter Vision

Nilai max = 25 T.K T.Ind T.Inf T.E T.M

Dream Achievement 3.81 3.77 4.56 4.67 4.13

Systematic Analysisi 4.10 3.33 4.29 4.44 4.08

Strategic
Comprehension

3.83 3.32 4.03 4.10 3.90

Contractive

Anticipation
3.67 2.87 3.67 3.94 3.92

Process and Result

Orientation
3.69 2.81 3.19 3.17 3.75

Sum/nilai max 0.7638 0.6442 0.7893 0.8129 0.7910

Dari Tabel 5.3.1. terlihat bahwa nilai rata-rata kinerja

kepemimpinan dari parameter umum vision. Nilai dream achievement

menunjukkan bahwa seberapa tepat visi dan misi yang diterapkan oleh

masing-masing jurusan saat ini. Perolehan nilai rata-rata yang variatif

tersebut dapat berdasarkan pada 2 (dua) hal, yakni visi dan misi yang

belum tepat sasaran terhadap pengembangan organisasi dan atau

penyampaian visi dan misi yang belum menyeluruh sehingga tidak

terdapat kesepahaman bersama antara komponen organisasi. Visi pada

hakikatnya adalah meramu antara mimpi dan realitas, yang seringkali

dituangkan dalam ungkapan yang nyaris mustahil. Rangkaian kata-kata

yang melambung tinggi, tetapi tidak boleh terlepas dari realita. Jika

ungkapan ini terlalu mudah dijangkau justru akan kurang memotivasi.

Namun jika terlepas dari kemampuan organisasi dan anggota organisasi

makaakan timbul kesangsian yang justru membunuh motivasi.
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Data diatas menunjukkan pada saat ini jurusan yang terbaik dalam

merumuskan visi dan misi organisasi dan mampu dipahami oleh segenap

komponen adalah jurusan Teknik Informatika, namun bukan berarti

jurusan yang lain belum mampu merumuskan visi dan misi yang tepat

sasaran. Hal ini dapat terjadi karena kurang optimalnya pimpinan jurusan

dalam mengkomunikasikan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam

crisis management selain menentukan visi dan misi organisasi, pemimpin

juga harus mampu mengawal atau mengontrol visi dan misi tersebut telah

dapat dipahami oleh segenap komponen. Pengontrolan tersebut dapat

dilakukan dengan penyampaian kembali visi dan misi jurusan dalam setiap

rapat koordinasi ataupun rapat evaluasi jurusan.

Dalam pengawalan konsep pengembangan organisasi juga perlu

dilakukan suatu analisis yang sistematis dalam pengambilan keputusan

tindakan yang akan dilakukan. Dalam kondisi krisis, suatu organisasi

dapat dikatakan masih dalam masa tidak stabil, sehingga perubahan-

perubahan yang terjadi akan semakin cepat. Peran pemimpin dalam

merespon perubahan tersebut harus berlandaskan pada analisis yang

mendalam terhadap kondisi yang terjadi. Sehingga keputusan yang

diambil tidak berdasarkan pada kondisi sesaat saja. Dari Tabel 5.3.1. nilai

tertinggi dimiliki oleh Jurusan Teknik Elektro bila dibandingan dengan

jurusan-jurusan lain di FTI UII, dengan nilai 4.44 dari nilai maksimal 5.00,

sehingga dapat dikatakan selama ini pimpinan jurusan Teknik Elektro

telah mampu menggali atau mengeksplorasi sebuah permasalahan dari
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akar pcrmasalahunnya, sedangkan untuk jurusan-jurusan yang lain ncrm
diadakan peningkatan dalam menganalisa sebuah kondisi.

Selain itu, untuk mengawal sebuah konsep pengembangan

organisasi maka perlu dilakukan rencana strategi yang menyeluruh.
Maksud dari menyeluruh disini adalah bagaimana sebuah strategi yang
dikembangkan itu dapat merangkum semua target-target pencapaian dari
visi dan misi yang telah dirumuskan. Perumusan strategi dapat dimulai
dari data-data hasil analisis kondisi yang telah dilakukan dan menambah
keterlibatan kolega dalam perumusan strategi baik dalam hal masalah
identif.kasi, analisis, dan alternatif solusi. Informasi adalah hal yang
sangat penting dalam perumusan strategi, dengan sebuah kerja tim,
kerjasama antara pimpinan dan kolega, maka informasi yang didapatkan
akan semakin bertambah sehingga dalam penetapan strategi akan akan
lebih optimal. Data dari Tabel 5.3.1. menunjukkan bahwa jurusan yang
telah cukup baik melaksanakan strategic comprehension adalah jurusan
Teknik Elektro dengan nilai 4.10 dari nilai maksimal 5.00 sedangkan

untuk jurusan-jurusan lain di FTI UII masih berada di bawahnya.
Strategic Comprehension juga berkaitan erat dengan constructive

anticipation atau bagaimana sebuah antisipasi terhadap sebuah kondisi
krisis dapat membangun dan mengembangkan organisas,. Sebuah slralegi
berkaitan erat dengan dengan kebijakan, maka sangat penting dalam
sebuah kondisi krisis kebijakan-kebijakan yang diambil merupakan
tindakan antisipasi yang efektif, sehingga sebuah organisasi tidak akan
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me„ga,ami sua,,, permasa.ahan yang sama dalam perjaianannya. Oleh
.arena i,u se.iap kebflakan yang diambi, da.am me„yelesa,kan sua,

yane ,elah di,e,apka, Hasi, peneli.ian menumukkan *«i»» >""S

pcnyc,e*,ian masa.ah Ma dihandmgkan *•-*» >°'^ "» """ "'

maksimal 5.00.

Langkah .erakhir da,am menjamin ^ P""*"*"*-"
orga„is,.,i mampu direa,isasikan adalah dengan cara menjamin proses dan
,„„„ dipe„„e„ he, « • «.»»"»*" -"'•^"""-'
sislem produksi. bila organisasi „,8in mendapa.kan has,, yang op„„,ai.
ma.a harus memperha.ikan bagaimana proses anaiisa, perumusan s,ra,eg,
dan an,isipas,-an„sPasi yang diiakukan, dimana ha,-ha, ,ersebu, dapa,
menjamin dari has,, yang ak peroleh. id-P* »<«* —"
cara pemimpin menegaskan kembali per.unya bekerja -ara hcnar dan
menghindari hai-hal yang bersila,!,««, dalam menyelesaikan pekerjaan.
Keuka ha,-ha. tersehu, dapa, berlangsung dengan op,ima, maka ,en,uny»
akan mendapa.kan hasil yang ideal sesuai dengan v,si dan m,s, yang ,c,ab

cukup optima, daiam menjamin proses dan hasi. adalah jurusan Tekmk
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Mesin dengan nilai 3.75 dari nilai maksimal 5.00 bila dibandingkan
dengan jurusan-jurusan lain yang berada pada FTI UII.

Untuk melihat hasil akhir dari pengukuran penerapan manajemen
ision ditunjukkan oleh grafik radarkrisis berdasarkan parameter umum vision aiuinju^. —

dibawah ini.

Grafik Perbandingan Parameter Vision
Teknik Industri

1 0b5

08

Teknik Elektro

0 82

_/' 01 \. Teknik Informatika

<' 0.2 f 0.7°

\ ° 1
Y-_ J

, , ,, Teknik Kimia
Teknik Mesa,

0 7° 0 77 -♦- Nilai Parameter

Gambar 5.3.1. Grafik Perbandingan Parameter Vision

Ketidakmampuan organisasi dalam menentukan visi dan misi yang
,epa, dalam perencanaan pengembangan organisasi justru akan
menyebabkan sebuah organisasi terjebak daiam kondisi ..agnan, sehingga
,UJ„an yang sebenarnya akan .erkaburkan. Oieh karena itu dalam
penyusunan visi dan misi harus memegang teguh 6(enam) faktor utama.
Pertama visi harus dapat menjembatani masa kini dan mendatang. Kedua,
visi dapa, memberikan arahan yang jelas, yang akan mengarahkan
perusahaan akan menuju kemana dan akan menjadi apa. Kenga, visi harus
dapa, menstimuiasi rasa antusiasme. Ke.iga faktor lainnya adalah visi
harus mampu un.uk meneguhkan komitmen, menjadi energizer, ser,a

menjadi kalimat pemersatu.
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5.3.2. Pengukuran Manajemen Krisis Berdasarkan Parameter Change
Parame.er Change a,au disebu, juga Positive Nurturing, dalam

prosesnya, anggota atau pengikut dibimbing seeara persona, atau pribadi
dan beroriemasi kepada pencapaian kinerja tertentu untuk mencapai
sasaran berupa sikap yang profesional. Sikap yang profesional ini, antara
tata: motivasi tinggi, b,rorienu,si pada proses dan hasi,. mampu
memisahkan kehidupan personal dengan kehidupan kerja dan
menunjukkan has., kerja yang optimal. Pengukuran penerapan manajemen
krisis berdasarkan parameter umum change diukur dari penerapan
parame.er-parame.er khusus yang terdapa, didalamnya. anura lain adalah
positive persuation (pendekatan posisuf). empaihy (rasa empati), dan
dually benefiacial partnership (kerjasama yang saling menguntungkan).

Pencapaian kinerja yang dimaksud diatas adalah bagaimana
seluruh pengiku, mau dan iku, sem dalam menjalankan visi yang telah
di,e,aPkan organisasi. Untuk mencapai kondisi .ersebu. maka komunikasi
dan sosialisasi visi merupakan masalah yang yang sanga, penting, karena
bila komunikasi kurang tepa, dan sosialisasi visi gagal, maka visi tak
lebih hanya sebagai rangkaian kata di a<as kertas yang .ak lagi bermakna.
Dalam mengkomunikasikan visi, dapa, dilakukan dengan 2(dua) cara
vai,„ pendekatan langsung un,uk diseminasi. dan pendeka«an bertingka,
(cascading) un.uk pemahamannya. Sosialisasinya dapat ditempuh dengan
menempatkan visi sebagai rujukan dalam tiap kesempatan. misal dalam
sebuah pertemuan, percakapan, kegialan, dan dapa, juga dilakukan
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dengan penggunaan semboyan, serta mengaitkan visi dengan area

tanggung jawab.

Berikut tabel yang menunjukkan nilai yang diperoleh 5 (lima)

jurusan di FTI UII berdasarkan parameter-parameter khusus change.

Tabel 5.3.2. Perbandingan Nilai Parameter Change
Nilai max = 15 T.K T.lnd T.lnf T.E TM

Positive Persuation 3.75 2.71 3.88 3.87 3.80

Emphaty 3.71 3.36 3.63 4.11 3.92

Mutual Beneficial Partnership 3.64 3.31 4.15 4.07 3.70

Sum/nilai max 0.7397 0.6250 0.7767 0.8030 0.7611

Dalam mengubah para komponen organisasi untuk melaksanakan

konsep pengembangan organisasi yang telah ditetapkan, maka diperlukan

suatu komunikasi aktif yang dapat membangkitkan motivasi para kolega

dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Nilai parameter positive persuation

menunjukkan seberapa besar kinerja pemimpin dalam mengubah pola

pikir para kolega dengan cara komunikasi persuasif sehingga dapat

meningkatkan motivasi diri kolega. Komunikasi persuasif juga dapat

diartikan sebagai komunikasi yang bersifat mengajak, baik melalui

penyampaian kalimat maupun pemberian contoh penyelesaian pekerjaan

secara benar, sehingga harapannya dalam pelaksanaan penyelesaian

pekerjaan dapat dilakukan dengan perasaan ikhlas. Dari Tabel 5.3.2

terlihat bahwa jurusan terbaik yang cukup mampu dalam menerapkan

positive persuation adalah jurusan Teknik Informatika dengan nilai 3.88
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dari nilai maksimal 5.00. Sehingga dapat dikatakan juga pimpinan jurusan

Teknik Informatika dalam mengajak kolega untuk mewujudkan visi dan

misi telah menggunakan komunikasi persuasif sehingga tidak ada

keterpaksaan dari dalam diri kolega untuk melaksanakannya.

Selain faktor positive persuation, faktor lain yang mampu

meinpengaruhi dalam mengubah pola pikir kolega adalah lakloi emplntlv

seorang pemimpin dalam bekerja. Prinsip humanisasi adalah prinsip utama

dalam suatu organisasi, memperlakukan manusia sesuai dengan hak dan

kewajibannnya, dan memperhatikan kondisi Tisik dan mental kolega juga

dapat mempengaruhi dalam menggerakkan meraka untuk melaksanakan

visi dan misi organisasi. Data penelitian yang ditunjukkan oleh Tabel 5.3.2

menunjukkan pimpinan jurusan Teknik Elektro telah baik dalam

pelaksanaan proses emphaty hal ini dapat dilihat dari nilai yang diperoleh

yakni 4.11 dari nilai maksimal 5.00. Sehingga dapat disimpulkan para

kolega yang berada dalam jurusan Teknik Elektro setuju bahwa pimpinan

mereka memperhatikan kebutuhan, harapan dan perasaan mereka.

Hal terakhir dalam usaha mengubah paradigma kolega sehingga

mereka mau untuk menjalankan konsep pengembangan organisasi adalah

bagaimana pimpinan mampu menciptakan sebuah hubungan kerjasama,

baik internal maupun ekstemal, sehingga dapat mempermudah proses

menuju pencapaian visi dan misi. Kondisi lingkungan kerja, kebersamaan

komponen organisasi dan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan

keahlian kolega perlu dilaksanakan karena dapat memperat ikatan
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kerjasama yang saling menguntungkan, sehingga dapat membantu

organisasi dalam menghadapi krisis. Pimpinan jurusan yang telah baik

dalam melaksanakannya adalah pimpinan jurusan Teknik Informatika bila

dibandingkan dengan pimpinan jurusan-jurusan yan berada di FTI UII,

beliau memperoleh nilai 4.15 dari nilai maksimal 5.00 yang data-datanya

dapat dilihat pada Tabel 5.3.2.

Untuk melihat hasil akhir dari pengukuran penerapan manajemen

krisis berdasarkan parameter umum change ditunjukkan oleh grafik radar

dibawah ini.
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Gambar 5.3.2. Grafik Perbandingan Parameter Change

5.3.3. Pengukuran Manajemen Krisis Berdasarkan Parameter Action

Parameter Action atau Inner Driver, yakni bagaimana kemampuan

pemimpin untuk menggerakkan para kolega dengan cara mendorong dari

dalam yang berlandaskan pada prinsip motivation self organization dan

didukung oleh sikap percaya atau trust yang terdiri dari sikap (attitude),
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kemampuan (ability), penilaian (judgement) sebagai komponen utama.

Dimana tujuannya adalah menciptakan pencapaian manajerial dan teknis.

Ketidakmampuan pemimpin dalam menuangkan visi menjadi sebuah aksi

akan menyebabkan organisasi terjebak dalam ruang konsep yang tidak

pernah dapat terlaksanakan dan terwujudkan sehingga organisasi akan

tidak akan dapat bertahan lama dalam masa krisis. Oleh karena itu setiap

pemimpin harus dapat mengusahakan agar pengikut dapat melaksanakan

dan mewujudkan visi dan misi organisasi.

Berikut tabel yang menunjukkan nilai yang diperoleh 5 (lima)

jurusan di FTI UII berdasarkan parameter-parameter khusus action.

Nilai max = 15 T.K T.Ind T.Inf T.E T.M

Attitude 4.19 2.98 4.50 4.38 4.19

Ability 3.79 3.12 4.15 4.13 3.45

Judgement 3.47 3.23 3.44 3.17 3.75

Sum/nilai max 0.7629 0.6223 0.8058 0.7783 0.7592

Parameter attitude merupakan hal yang utama dalam usaha

menggerakkan kolega untuk mewujudkan visi dan misi, akhlak yang baik

dari seorang pemimpin dapat meningkatkan kepercayaan kolega terhadap

pimpinan sehingga akan lebih mudah untuk mengajaknya untuk bersama-

sama merealisaikan strategi-strategi yang telah disusun. Sesuai dengan

prinsip kepemimpinan Rasulullah SAW, pemimpin yang baik adalah

pemimpin yang mampu menjadi tauladan bagi umatnya, baik dalam pola
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pikirnya, perkataannya, maupun perbuatannya. Tabel 5.3.3. menunjukkan

bahwa pimpinan jurusan yang terbaik dari 5 (lima) jurusan yang lain

adalah pimpinan jurusan Teknik Informatika dengan nilai 4.50 dari nilai

maksimal 5.00. Hal ini berarti, seluruh kolega pimpinan jurusan Teknik

Informatika menilai bahwa pimpinan jurusan saat ini dalam bekerja

mampu menjadi tauladan di lingkungan sekitarnya.

Selain itu dalam menggerakkan kolega untuk menjalankan visi dan

misi yakni faktor ability pimpinan dalam mengarahkan pekerjaan,

mendelegasikan pekerjaan, dan menempatkan kolega sesuai dengan

kemampuan dan keahliannya. Selain itu kemampuan pimpinan dalam

mencari jaringan-jaringan baru juga sangat berpengaruh pada manajemen

krisis, karena dengan menciptakan jaringan baru maka sebuah organisasi

semakin dapat lebih bertahan dalam kondisi krisis, dan jaringan-jaringan,

khususnya ekstemal, dalam kondisi krisis merupakan sebuah peluang yang

seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh sebuah organisasi.

Dari Tabel 5.3.3. didapat bahwa nilai tertinggi untuk faktor ability dimiliki

oleh jurusan Teknik Informatika, yakni 4.15 dari nilai maksimal 5.00. Hal

ini berarti, rata-rata kolega pada jurusan Teknik Informatika setuju bahwa

pimpinan jurusan Teknik Informatika saat ini memiliki kemampuan dalam

menempatkan dan mendelegasikan tugas pada kolega, selain itu beliau

juga telah mampu menciptakan jaringan-jaringan baru bagi pengembangan

jurusan dibanding jurusan-jurusan laindi FTI UII.
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Hal terakhir yang menjadi faktor pada parameter umum adalah

judgement atau penilaian. Secara khususnya judgement juga dapat

dikatakan sebuah proses evaluasi yang bersifat berkelanjutan dalam

pengawalan dan penjaminan konsep yang telah diderivasikan menjadi

strategi-strategi pengembangan organisasi. Evaluasi tersebut mencakup 2

(dua) hal yakni evaluasi konsep dan evaluasi dari komponen

pengembangan organisasi. Dalam melakukan penilaian maka sebaiknya

pimpinan sebelumnya telah mengumpulkan bukti-bukti terkait mengenai

objek evaluasi sehingga evaluasi yang dilakukan pun sesuai dengan apa

yang diharapkan dan mendapatkan solusi yang optimal. Dari Tabel 5.3.3.

dapat dilihat bahwa jurusan yang memiliki nilai tertinggi adalah jurusan

Teknik Mesin, yakni sebesar 3.75 dari nilai maksimal 5.00. Hal ini berarti,

rata-rata responden cukup setuju bahwa dalam menjalankan konsep

strategi pengembangan organisasi, pengawalan terhadap konsep tersebut

senantiasa dilakukan dan evaluasi yang dilakukan memberikan solusi yng

cukup optimal bila dibandingkan dengan jurusan-jurusan lain di FTI UII.

Untuk melihat hasil akhir dari pengukuran penerapan manajemen

krisis berdasarkan parameter umum action ditunjukkan oleh grafik radar

dibawah ini.
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Gambar 5.3.3. Grafik Perbandingan Parameter Action

5.4. Perbandingan Nilai Penerapan Manajemen Krisis

Dari penjabaran mengenai hubungan antara parameter-

parameter umum dan khusus pada Quantum Leadership dengan

penerapan manajemen krisis pada masing-masing jurusan, maka

didapat hasil akhir tingkat penerapan manajemen krisis berdasarkan

nilai total Quantum Leadership pada masing-masing jurusan di

Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. Nilai total

Quantum Leadership didapat dari jumlah rata-rata parameter umum

pada masing-masing jurusan.

Tingkat penerapan manajemen krisis terbaik diperoleh jurusan

jurusan Teknik Elektro dengan nilai total Quantum Leadership sebesar

80.9%, yang kemudian diikuti oleh jurusan Teknik Informatika sebesar

80.2%, jurusan Teknik Mesin sebesar 76.7%, jurusan Teknik Kimia

dan Tekstil sebesar 76.0% dan terakhir jurusan Teknik Industri sebesar

Teknik Mesm Teknik Kimia

0.75 0.78
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62.7%. Berikut grafik perbandingan tingkat penerapan manajemen

krisis berdasarkan pendekatan Quantum Leadership :

Grafik Perbandingan Nilai Quantum Leadership
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Gambar 5.4. Grafik Perbandingan Nilai Quantum Leadership
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