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KATA PENGANTAR 

Perkembangan di semua sektor bisnis tentunya 

akan berdampak pada pelaku bisnis itu sendiri. Dengan 

adanya perkembangan yang begitu cepat, diperlukan 

kemampuan  pengelolaan perusahaan yang tepat untuk 

dapat mencapai visi dan misi perusahaan. Kehadiran 

buku ini mampu mengupas tuntas bagaimana 

Merencanakan (Planning), pengorganisasian 

(Organizing) pengarahan (actuating), dan 

pengontrolan (controlling) atau yang sering disebut 

dengan POAC. Selain itu buku ini juga membahas 

tentang komunikasi di dalam organisasi, gaya 

kepemimpinan serta lingkungan organisasi secara garis 

besar. 

Penulis berharap buku ini dapat dijadikan 

referensi  dan dapat berkontribusi seberapapun 

kecilnya dalam upaya penyebarluasan pengetahuan 

pengantar manajemen khususnya bagi para mahasiswa 

yang sedang belajar manajemen dan bisnis.  

Akhir kata, penulis menyadari bahwa buku ini 

jauh dari sempurna. demi terbitnya edisi selanjutnya 

buku ini, penulis berharap mendapakan masukan dari 

pembaca. semoga buku ini dapat bermanfaat bagi 

mahasiswa dan masyarakat umum 

Denpasar Juli 2019 

Penulis 

I Wayan Eka Sudarmawan, SST.Par., M.M 
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BAB I 

KONSEP DASAR MANAJEMEN 

 

1.1. Definisi Manajemen 

Kata manajemen bukanlah merupa kan hal 

yang baru, bahkan kita sudah terlalu sering 

mendengarkan kata manajemen itu, apalagi bagi kita 

yang berkencimpung di perusahaan (bisnis, organisasi, 

atau berbagai kegiatan kegiatan apapun, karena 

manajemen itu retat kaitannya dengan perusahaan 

(bisnis, organisasi-organi politik (kepartaian), lembaga 

swadaya masyarakat (LSM), profesi maupun 

pemerintah, dan berbagai kegiatan-kegiatan 

kampus/sekolah, serta sosial kemasyarakatan lainnya.  

Manajemen adalah sebuah proses untuk 

mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok 

orang atau  organisasi untuk mmencapai tujuan 

organisasi tersebut dengan cara bekerja sama 

memanfaatkan  sumber aya yang dimiliki. Secara 

etimologi kata manajemen diambil dari Perancis Kuno 

, yaitu “management” yang artinya adalah seni dalam 
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mengatur dan melaksanakan. Manajemen dapat juga 

didefinisikan sebagai upaya perencanaan, 

pengkoordinasian,pengorganisasian dan pengeontrolan 

sumber daya untuk mencapai sasaran secara efisien dan 

efiktif. 

Banyak para ahli mendefinisikan manajemen 

diantaranya adalah 

1. Mary Parker Follett (1868-1933) sebagai 

pengusung aliran teori organisasi klasik beliau 

memandang bahwa manajemen sebagai the art 

of getting thing done trough other people ( seni 

dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang 

lain). Devinisi ini mengandung arti bahwa 

untuk menyelesaikan suatu pekerjaan kita 

membutuhkan orang lain dan pelaksanaannya 

adalah suatu kemampuan atau keterampilan 

pribadi (seni) didalamya 

2. Nikels, Mc Hugh dan Mc. Hugh, 1997 : sebuah 

proses yang dilakukan untuk mewujudkan 

tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan 

berupa perencanaan, pengorganisasian, 
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pengarahan, dan pengendalian orang orang, 

serta sumber daya organisasi lainnya 

3. Luther Gullick : manajemen sebagai suatu 

bidang science (ilmu pengetahuan yang 

berusaha dalam sistematis untuk memahami 

mengapa dan bagaiaman manusia bekerja 

bersama untuk mencapai tujuan, dan membuat 

sistem kerjasama ini lebih bermanfaat bagi 

manusia 

4. James A.F Stoner dan Gilbert Jr : Merupakan 

proses planning (perencanaan), Organizing ( 

Pengorganiasasian), actuating ( 

pengarahan),dan controlling ( pengawasan) 

terhadap usaha-usaha para anggota organisasi 

dan penggunaan sumber daya organiasasi 

lainnya agar mencapai tujuan organiasasi yang 

telah ditetapkan 

Definisi di atas memperlihatkan bahwa, ada yang 

memandang manajemen itu sebagai proses, dan ada 

pula yang memandangnya sebagai seni. Mengartikan 

manajemen sebagai seni mengandung makna bahwa 
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ada kemampuan atau ketrampilan pribadi seseorang 

mulai dari berkomunikasi, perencanaan, pengambilan 

keputusan dan lain lain yang selalu bervariasi 

menggunakan pendekatan yang kreatif. Sedangkan 

mereka yang mengabaikan manajemen sebagai proses 

adalah cara sistematis untuk melakukan suatu kegiatan 

tersebut tanpa memandang adanya Kecakapan atau 

keterampilan khusus dan harus melaksanakan kegiatan 

kegiatan tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan/diinginkan 

Pengertian diatas mencerminkan bahwa, 

manajemen itu begitu luas dan dalam kenyataannya 

tidak ada difinisi yang digunakan secara konsisten 

antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang 

lain. organisasi yang satu dengan organisasi yang lain 

atau kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lain 

namun secara umum dan sederhana mencakup aspek 

penting dalam pengelolaan bisnis/organisasi 

manajemen itu merupakan suatu kegiatan yang 

memiliki tujuan organisasi yang efektif dan efisien 
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selalu memproses planing, Organizing, Actuanting, 

dan controlling 

Pencapaian tujuan organisasi yang efektif dan 

efisien ini mengandung makna bahwa, para manajer 

perusahaan apapun akan selalu berupaya untuk 

mencapai berbagai tujuan akhir efisien. Efisien yang 

dimaksud adalah kemampuan menggunakan sumber 

daya seminimal mungkin untuk mencapai tujuan 

organisasi. Mengerjakan pekerjaan dengan benar 

adalah kemampuan menentukan tujuan yang tepat yang 

ada kaitannya dengan pencapaian target 

Efektif dan efisien ini saling bersinergi dan tidak 

bisa terlepaskan begitu saja. Dalam artian bahwa 

seseorang tidak hanya bekerja bagaimana melakukan 

pekerjaan dengan benar saja tetapi juga harus mampu 

dapat mengerjakan menemukan bagaimana bekerja 

yang benar. Sebagai contoh  orang yang bersikeras 

untuk memproduksi mobil dengan tipe besar tapi 

permintaan pasar justru menghendaki mobil tipe tipe 

kecil. Walaupun produksi Sang manajer terhadap itu 

mobil besar itu dapat dikerjakan dengan efisien tadi 
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belum dapat dikatakan efektif bahkan tindakan Sang 

manajer itu sudah dianggap sebagai tindakan yang 

tidak efektif dan tindakan manajer tersebut bukan 

merupakan tujuan yang diharapkan oleh perusahaan 

sehingga pengertian manajemen itu sederhananya 

dapat di skemakan pada gambar 1.1 
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Skema Pengertian Manajemen 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

Gambar 1. 1 Skema Pengertian Manajemen 
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orgnaisasi. Oleh karena itu manajemen sangat berperan 

penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai 

contoh : 

1. Pekerjaan itu berat  dan sulit untuk dikerjakan 

sendiri, sehingga perlu pembagian kerja,tugas, 

dan tanggung jawab dalam melaksanakanya. 

2. Perusahaan akan dapat berhasil baiik, jika 

manajemen diterapkan dengan baik. 

3. Manajemen yang baik akan meningkatkan daya 

guna dan hasil semua potensi yang dimiliki. 

4. Manajemen yang baik akan mengurangi 

pemborosan. 

5. Manajemen menetapkan tujuan dan uassaha 

untuk mewujudkan proses manajemen tersebut. 

6. Manajemen perlu untuk kemajuan dan 

pertumbuhan. 

7. Manajemen mmengakibatkan pencapaian 

tujuan secara teratur. 

8. Manajemen merupakan suatu  pedoman pikiran 

dan tindakan. 
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9. Manajemen selalu dibutuhkan dalam ssetiap 

kerja sama sekelompok orang. 

 

1.3. Proses Kegiatan Manajemen 

Proses manajemen adalah daur beberapa 

gugusan kegiatan dasar yang berhubungan secara 

integral, yang dilaksanaakan di dalam manajemen 

secara umum yaitu, 

1. Proses perencanaan meliputi gagasan bahwa 

manajemen mengantisipasi berbagai kondisi 

seperti peluang dan kendala di masa depan, dan 

berussaha menetapkan lebih dulu apa yang harus 

mereka lakukan dana pa yang akan mereka capai. 

2. Proses pengorganisasian berarti menempatkan 

orang dan prasarana serta sarana dan sumberdaya 

dalam suatu tata-hubungan yang kondusif untuk 

bekerja sama menuju sasaran bersama. 

3. Proses pelaksanaan meliputi pemberian arahan, 

perintah kerja,dorongan, dan motivasi kerja, serta 

pemecahan masalah. 
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4. Proses pengadilan dilakukan dengan 

pengamatan, mencermati lapooran, dan 

melakukan inpeksi supaya pekerjaan di semua 

bagian sesuai dengan persyaratan kualitas dan 

ketentuan rencana hasil, dan sesuai dengan 

anggaran baiaya. 

1.4. Level dan Tugas Manajemen 

Umumnya manajemen mempunyai tanggung 

jawab dan tugas yang sama, yaitu melakukan 

perencanaan, pengorganisasiann, pengarahan, serat 

pengendalian. Tetapi jika dilihat dari sisi level 

manajemen atau tungkatan manajemen bisa dibagi 

kedalam tiga jenjang manajemen sesuai fungsi dan 

tugasnya, yaitu:  

1. Manajemen Puncak / Top Level Of Management 

Adalah tingakatan yang paling atas dan memiliki 

otoritas trtinggi pada sebuah organisasi 

perusahaan  dan bertanggung jawab langsung 

kepada pemilik perusaahaan. 

Tugas manajemen puncak :  
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a. Menyusun dan menetapkan rencana 

perusahaan. 

b. Menentukan tujuan perusahaan  

c. Mengatur manajemen yang berada 

dibawah posisi manajemen puncak. 

d. Memanfaatkan sumber daya yang dimiliki 

oleh perusahaan. 

e. Bertanggung jawab atas semuaa yang 

dilakukan oleh manajemen dibawahnya 

 

2. Manajemen Tingkat Menengah / Middle Level of 

Management berada pada tengah dari hiirarki 

manajemen pada sebuah perusahaan. Manajemen 

ini dipilih oleh manajemen puncak dan 

manajemen tingkat menengah bertanggunng 

jawab atas pelaksana rrencana yang sudah 

detentukan oleh manajemen puncak. 

Tugas Manajement Tingkat Menengah : 

a. Menjalankan perintah, kebijakan,rencana 

yang telah disusun oleh manajemen puncak 

b. Memberi saran atau rekomendasi kepada 

manajemen puncak 
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c. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan semua 

departemen yang ada 

d. Berkomunikasi dengan manajemen puncak 

dan manajemen tingkat yang lebih rendah 

posisinya 

e. ,mempersiapkan rencana jangka pendek, 

umunya disusun hanya untuuk 1 hingga 5 

tahun 

f. Mempunyai keterbatasan tanggung jawab 

dan wewenang karena manajemen tingkat 

menengah ini merupakan perantara 

manajemen 

3. Manajemen Lini Pertama/ First Line 

Management adalah tingakatan manajemen 

yang paling rendah dalam sebuah perusahaan. 

Manajemen ini bertugas untuk memimpin dan 

mengawasi kinerja tenaaga opeerasional. 

Tugas Manajemen Lini Pertama :  

a. Mengarahkan dan mengendalikan 

karyawan atau pekerja 

b. Mengembangkan moral para karyawan 
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c. Menjaga hubungan yang baik antara 

manajemen tingkat menengah dan para 

pekerja 

d. Menyusun rencana harian,mingguan 

serta bulanan. Tidak menyusun rencana 

jaangka panjang. 

1.5. Keahlian dan Peran Manajer 

Manajer merupakan pelaku Manajemen yang 

memiliki berbagai peranan dalam organisasi atau 

perusahaannya. Dalam melaksanakan peranan dan 

fungsinya, Manajer-manajer tersebut diwajibkan 

untuk memiliki beberapa keahlian yang dapat 

mendukung kelancaran aktivitasnya. Keterampilan 

manajer tersebut pada umumnya disebut dengan 

Keahlian Manajemen atau Management Skills 

diantaranya adalah: 

a. Keahlian Teknis 

Adalah keahlian yang diperlukan untuk 

menyelesaikan atau memahami suatu jenis 

pekerjaan tertentu yang dilaksanakan dalam 

organisasi 
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b. Keahlian  Konseptual  

Adalah kemampuan manajer untuk berpikir 

secara abstrak. 

c. Keahlian sosial/manusiawi  

Adalah kemampuan untuk bekerja dengan, 

memahami dan memotivassi orang lain, baik 

sebagai  individu maupun kelompok. 

d. Keahlian Interpersonal 

Kemampuan untuk memahami,  motivasi, dan 

komunikasi dengan individu maupun 

kelompok. 

e. Keahlian diagnostic 

Adalah kemampuan manajer untuk 

memvisualisasikan jawaban yang paling sesuai 

dengan situasi tertentu 

f. Keahliann komunikasi 

Adalah kemampuan manajer untuk 

mengiiriimkaann ide ataau informasii kepada 

orang lain dan menerima ide atau informasi dari 

orang lain. 
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BAB II 

KEGIATAN MANAJEMEN 

 

2.1. Proses Manajemen  

1. Planning atau Perencanaan 

Perencanaan adalah proses untuk menentukan 

tujuan yang akan dicapai serta langkah-langkah yang 

harus diambil untuk mencapainya. Melalui 

perencanaan, seorang manajer mengidentifikasi hasil 

kerja yang diinginkan serta mengidentifikasi cara-cara 

untuk mencapainya. Kemudian dari tujuan tersebut 

maka orang-orang di dalamnya mesti membuat strategi 

dalam mencapai tujuan tersebut dan dapat 

mengembangkan suatu rencana aktivitas suatu kerja 

organisasi. Perencanaan dalam manajemen sangat 

penting karena inilah awalan dalam melakukan 

sesuatu. 

Dalam merencanakan, ada tindakan yang mesti 

dilakukan menetapkan seperti apa tujuan dan target 

yang dicapai, merumuskan taktik dan strategi agar 

tujuan dan target dapat tercapai, menetapkan sumber 
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daya atau peralatan apa yang diperlukan, dan 

menentukan indikator atau standar keberhasilan dalam 

mencapai tujuan dan target. 

 

2. Organizing atau Pengorganisasian 

Pengorganisasian adalah proses pemberian 

tugas, pengalokasian sumber daya serta pengaturan 

kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu dan 

kelompok untuk menerapkan rencana. Dengan 

pengorganisasian, manajer mewujudkan rencana 

menjadi tindakan nyata melalui penentuan tugas, 

penunjukan personel, dan melengkapi mereka dengan 

teknologi dan sumber daya yang lain. 

 

3. Actuating pengarahan/kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah proses untuk 

menumbuhkan semangat pada karyawan supaya 

bekerja giat serta membimbing mereka melaksanakan 

rencana dalam mencapai tujuan. Dengan 

kepemimpinan, manajer menciptakan komitmen, 

mendorong usaha-usaha yang mendukung tercapainya 

tujuan serta mempengaruhi para karyawan supaya 
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melakukan yang terbaik untuk kepentingan organisasi. 

Proses implementasi program supaya bisa dijalankan 

kepada setiap pihak yang berada dalam organisasi serta 

dapat termotivasi agar semua pihak dapat menjalankan 

tanggung jawabnya dengan sangat penuh kesadaran 

dan produktivitas yang sangat tinggi. Adapun fungsi 

pengarahan dan implementasi yaitu 

menginplementasikan proses kepemimpinan, 

pembimbingan, dan pemberian sebuah motivasi untuk 

tenaga kerja supaya mau tetap bekerja dengan efisien 

dan efektif untuk mencapai tujuan; Memberikan tugas 

dan penjelasan yang teratur mengenai pekerjaan; dan 

menjelaskan kebijakan yang telah ditetapkan. 

 

4. Controling atau Pengawasan/Pengendalian 

Pengendalian adalah proses pengukuran 

kinerja, membandingkan antara hasil sesungguhnya 

dengan rencana serta mengambil tindakan pembetulan 

yang diperlukan. Melalui pengendalian, manajer 

melakukan kontak secara aktif dengan apa yang 

dilakukan oleh karyawan, mendapatkan serta 
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menginterprestasikan laporan tentang kinerja serta 

menggunakan informasi tersebut untuk merencanakan 

tindakan yang bersifat membangun serta perubahan.  

 

2.1.1. Tipe-tipe manajemen 

Walaupun seluruh manajer melakukan 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengawasan, tidak seluruh manajer memiliki tingkat 

tanggung jawab yang samam untuk aktivitas itu. Kita 

harus mengelompokkan manajer sesuai dengan 

tingkatan dan bidang tanggung jawabnya. Tiga 

tingkatan dasar manajemen adalah manajemen puncak, 

menengah, dan lini  pertama.  

1. Manajer puncak adalah manajer yang bertanggung 

jawab kepada dewan direksi dan pemegang saham 

atas keseluruhan kinerja dan efektivitas 

perusahaan. Sebutan khas bagi manajer puncak 

adalah direktur, presiden, kepala divisi, wakil 

presiden senior, dan sebagainya. 

2. Manajer menengah adalah manajer yang 

bertanggung jawab mengimplementasikan 
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strategi, kebijakan, dan keputusan yang dibuat oleh 

manajer puncak. Sebutan lain bagi manajer 

menegah adalah manajer departemen, kepala 

pengawas (superintendents), dan sebagainya. 

3. Manajer lini pertama adalah manajer yang 

bertanggung jawab menyelia pekerjaan karyawan. 

Para manajer ini sering disebut dengan kepala atau 

pimpinan (leader), mandor (foremen), dan 

penyelia (supervisors). 

 

2.2. Level dan tugas manajemen 

Tingkatan Manajemen - Manajer merupakan 

seseorang yang bekerja sama dengan orang lain dengan 

cara mengorganisasikan kegiatannya secara bersama 

sama untuk merealisasikan tujuan perusahaan. 

Umumnya manajemen mempunyai tanggung jawab dan 

tugas yang sama, yaitu melakukan perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan serta pengendalian. 

Tetapi jika dilihat dari sisi level manajemen atau 

tingkatan manajemen bisa dibagi kedalam tiga jenjang 

manajemen sesuai fungsi dan tugasnya, yaitu:

http://nichonotes.blogspot.com/2015/02/pengertian-manajemen.html
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Tingkatan Manajemen 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Tingkatan manajemen 

 

1. Manajemen Puncak | Top Level of 

Management 

Manajemen puncak (top level 

management) adalah tingkat manajemen yang paling 

atas dan memiliki otoritas tertinggi pada sebuah 

organisasi perusahaan dan bertanggungjawab langsung 

kepada pemilik perusahaan. Umumnya, manajemen 

puncak hanya bekerja pada tatanan konseptual dan 

pemikiran, bukan pada hal hal teknis. 

Manajemen puncak memiliki kewenangan yang 

paling besar diantara manajemen pada tingkatan 

http://1.bp.blogspot.com/-DvTNZUSZhfM/VYKJPBy_IhI/AAAAAAAAA9Q/Fqx6Sbx6HOk/s1600/Tingkatan+Manajemen.png
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lainnya.Manajemen puncak berhak untuk memilih, 

mengangkat, memberhentikan manajemen yang berada 

dibawah otoritasnya. 

Contoh tingkat manajemen puncak adalah CEO (Cheif 

Executive Officer), GM (General Manager) atau yang 

sering pula disebut presiden direksi (presdir).  

Apa saja yang dilakukan oleh manajemen puncak ? 

Setidaknya terdapat peran dan tugas manajemen puncak, 

seperti: 

a) Menyusun dan menetapkan rencana perusahaan 

b) Menentukan tujuan perusahaan 

c) Mengatur manajemen yang berada dibawah 

posisi manajemen puncak 

d) Memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh 

perusahaan 

e) Bertanggungjawab atas semua yang dilakukan 

oleh manajemen dibawahnya 

2. Manajemen Tingkat Menengah | Middle Level of 

Management 

Manajemen tingkat menengah berada pada 

tengah tengah dari hirarki manajemen pada sebuah 

http://nichonotes.blogspot.com/2018/01/tugas-manajemen-puncak.html
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perusahaan. Manajemen ini dipilih oleh manajemen 

puncak dan manajemen tingkat menengah bertanggung 

jawab atas pelaksanaan rencana yang sudah ditentukan 

oleh manajemen puncak. 

  Berbeda dengan manajer puncak, manajer 

tengah cenderung bekerja mengandalkan kemampuan 

manajerial. Manajemen tingkat menengah membawahi 

dan mengarahkan kegiatan manajer dibawahnya. 

Manajemen pada tingkat ini bertanggung jawab 

terhadap kegiatan yang dilakukan oleh tingkatan 

manajemen yang lebih rendah dan bahkan terkadang 

terhadap beberapa karyawan operasionalnya.  

Contoh tingkatan manajemen tengah adalah : 

a) Kepala Departemen atau HOD. Contohya: 

manajer keuangan, manajer pembelian, 

manajer produksi. 

b) Manajer cabang. Seperti kepala cabang unit  

c) Junior executive. Contoh : asisten manajer 

pembelian, asistem manajer keuangan, asistem 

manajer produksi. 
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Contoh tugas dan peran manajemen tingkat menengah 

sebagai berikut : 

a) Menjalankan perintah, kebijakan, rencana yang 

telah disusun oleh manajemen puncak 

b) Memberi saran atau rekomendasi kepada 

manajemen puncak 

c) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan semua 

departemen yang ada 

d) Berkomunikasi dengan manajemen puncak dan 

manajemen tingkat yang lebih rendah posisinya 

e) Mempersiapkan rencana jangka pendek, 

umumnya disusun hanya untuk 1 hingga 5 

tahun 

f) Mempunyai keterbatasan tanggung jawab dan 

wewenang karena manajemen tingkat 

menengah ini merupakan perantara manajemen 

puncak dengan manajemen yang lebih rendah. 

g) Bertanggung jawab secara langsung kepada 

dewan direksi dan CEO perusahaan 
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3. Manajemen Lini Pertama (First Line 

Management) 

Manajemen lini pertama (low Level 

Management) adalah tingkatan manajemen yang paling 

rendah dalam sebuah perusahaan.Manajemen ini 

bertugas untuk memimpin dan mengawasi kinerja 

tenaga operasional.Karena salah satu tugasnya 

mengawasi karyawan, manajemen tingkat pertama 

bekerja menggunakan keterampilan teknikal dan 

kemampuan komunikasi. Kemampuan konseptual 

hampir tidak dibutuhkan oleh manajer ini.Manajemen 

lini pertama tidak membawahi manajer yang 

lain.Kemampuan konseptual hamper tidak dibutuhkan 

oleh manajer ini.manajemen lini pertama tidak 

membawahi manajer yang lain. 

Contoh manajemen tingkat pertama adalah 

mandor atau pengawas atau sering disebut dengan 

supervisor. 

 

Mereka dipilih oleh manajemen tingkat menengah. 

Mereka juga bagian dari manajemen operasional yang 
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terlibat secara langsung dalam proses produksi dan 

bertanggung jawab untuk menyelesaikan rencana dan 

tugas yang diberikan oleh manajemen yang lebih 

tinggi. 

 

Contoh kegiatan yang dilakukan manajemen pada 

tingkat pertama ini seperti: 

a) Mengarahkan dan mengendalikan karyawan atau 

pekerja 

b) Mengembangkan moral para karyawan 

c) Menjaga hubungan yang baik antara manajemen 

tingkat menengah dan para pekerja 

d) Menginformasikan keputusan yang diambil oleh 

manajemen kepada para karyawan atau pekerja, 

selain itu manajemen tingkat pertama ini memberi 

informasi mengenai kinerja, hambatan atau 

kesulitan, perasaan, tuntutan ataupun hal lainnya 

dari para karyawan atau pekerja 

e) Menyusun rencana harian, mingguan serta 

bulanan. Tidak menyusun rencana jangka panjang 
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2.3. Keahlian Dan Peran Manajer 

2.3.1. Keahlian manajer 

Tugas seorang manajer sangat kompleks dan 

multidimensi sehingga membutuhkan sejumlah 

keahlian untuk mengelola sejumlah departemen atau 

sebuah organisasi. Keahlian tersebut dibagi ke dalam 

tiga kategori, yaitu: konseptual, manusia, dan teknis. 

Penerapan ketiga keahlian tersebut berubah seiring 

dengan naiknya manajer ke atas dalam hierarki 

organisasi. Namun, seluruh manajer harus memiliki 

keterampilan masing-masing bidang penting ini agar 

dapat bekerja secara efektif.  

Keterampilan Masing-Masing Bidang 

 

Gambar 2. 2 Keterampilan masing-masing bidang 
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1. Keahlian Konseptual 

Keahlian konseptual merupakan kemampuan 

kognitif untuk melihat organisasi secara keseluruhan 

dan keterkaitan di antara bagian-bagiannya, yang 

melibatkan pemikiran manajer, pengolahan informasi, 

dan kemampuan perencanaan. Dapat pula dikatakan 

sebagai kemampuan untuk berpikir strategis karena 

mengambi pandangan yang luas dan jangka panjang. 

   Keahlian konseptual diperlukan oleh seluruh 

manajer, namun secara khusus penting bagi manajer 

puncak. Hal ini dikarenakan, bersamaan dengan 

meningkatnya manajer ke tingkat hierarki yang lebih 

tinggi, mereka harus mengembangkan keahlian 

konseptual, seperti pengambilan keputusan, 

pengalokasian sumber daya dan inovasi.  

 

2. Keahlian Manusia 

Keahlian manusia adalah kemampuan manajer 

untuk bekerja dengan dan melalui orang lain, serta 

secara efektif sebagai anggota kelompok, yang 
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diperlihatkan dengan cara seorang manajer 

berhubungan dengan orang lain, termasuk kemampuan 

untuk memotivasi, memfasilitasi, mengkoordinasi, 

memimpin, berkomunikasi, dan menyelesaikan 

konflik. Hal ini memungkinkan bawahannya untuk 

mengekspresikan diri mereka sendiri tanpa merasa 

takut dipermalukan dan mendorong partisipasi. 

Karena globalisasi, keberagaman tenaga kerja, 

ketidakpastian dan kompetisi untuk pekerja dengan 

pengetahuan dan keahlian tinggi semakin meningkat, 

maka keahlian manusia juga penting. Manajer perlu 

memperhatikan kebutuhan emosional paa karyawan 

mereka karena karyawan yang termotivasi membatu 

organisasi untuk memperluas wara labanya meskipun 

menghadapi persaingan keras dari lawan tersebesar. 

Keahlian manusia menjadi semakiin penting, 

khususnya bagi mereka yang bekerja dengan karaywan 

secara langsung setiap harinya.  
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3. Keahlian Teknis 

Keahlian teknis merupakan pemahaman dan 

kefasihan dalam melakukan tugas tertentu, mencakup 

penguasaan metode, teknik dan peralatan yang 

digunakan di dalam fungsi tertentu, seperti rekayasa, 

manufaktur, atau keuangan, serta mencakup pula 

pengetahuan khusus, kemampuan analisis dan 

penggunaan alat dan teknik yang tepat untuk 

menyelesaikan masalah dalam bidang disiplin ilmu 

tertentu. 

Pendapat lain bahwa manajer yang berhasil ada 

tambahan keahlian. Keahlian manajer menurut Griffin 

(2002) ada keahlian teknis, interpersonal, konseptual, 

diagnostik, komunikasi, pengambilan keputusan dan 

manajemen waktu. Sedangkan menurut Paul Hersey 

(1995) keahlian manajer dibedakan menjadi keahlian 

teknis, manusiawi/sosial dan keahlian konsep . Dari 

dua pendapat tentang keahlian manajer tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya manajer 

mempunyai tiga keahlian yaitu teknis, konsep dan 

sosial/manusiawi (yang didalamnya termasuk keahlian 
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interpersonal, diagnostik, komunikasi ). Keterkaitan 

antara tingkatan manajemen dengan keahlian dapat 

digambarkan seperti di bawah. 

Keahlian yang dibutuhkan manajer untuk prestasi 

yang efektif pada tingkatan manajemen yang 

berbeda 

 

Gambar 2. 3 Keahlian yang dibutuhkan manajer untuk 

prestasi yang efektif pada tingkatan manajemen yang 

berbeda 

 

1. Keahlian Teknis (technical skill)  

Keahlian Teknis (technical skill) adalah keahlian 

yang diperlukan untuk menyelesaikan atau memahami 

suatu jenis pekerjaan tertentu yang dilaksanakan dalam 

organisasi. Ketrampilan teknis sangat penting terutama 
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bagi manajer lini pertama. Manajer lini pertama 

menghabiskan waktunya melatih bawahan dan 

menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan pekerjaan 

mengenai masalah yang berhubungan dengan 

pekerjaan. Mereka harus mengetahui bagaimana cara 

melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepada 

bawahan yang meraka 

 

2. Keahlian Konseptual (conceptual skill) 

Keahlian Konseptual (conceptual skill) adalah 

kemampuan manajer untuk berpikir secara abstrak. 

Manajer perlu memikirkan dan memahami keseluruhan 

organisasi dan lingkungannya, untuk memahami 

bagaimana semua bagian dari organisasi berjalan 

bersama, dan untuk memandang organisasi secara 

holoistik.ketrampilan konsep ini menuntut manajer 

berpikir strategis dan membuat keputusan dengan dasar 

yang luas untuk melayani semua orang-orang yang 

berada dalam organisasinya 
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3. Keahlian sosial/manusiawi ( social skill/ human 

skill)  

Keahlian sosial/manusiawi ( social skill/ human 

skill) adalah kemampuan untuk bekerja dengan, 

memahami dan memotivasi orang lain, baik sebagai 

individu maupun kelompok.  

 

4. Keahlian interpersonal (interpersonal skill) 

Keahlian interpersonal (interpersonal skill) adalah 

kemampuan untuk memahami, memotivasi, dan 

komunikasi dengan individu maupun kelompok. 

Manajer harus dapat bergaul dengan bawahan, rekan 

kerja, ataupun mereka yang di atasnya. Manajer dengan 

keahlian interpersonalnya dapat memliki reputasi yang 

baik dalam menangani orang dan memiliki pemikiran 

yang strategis. 

 

5. Keahlian diagnostik (diagnostik skill)  

Keahlian diagnostik (diagnostik skill adalah 

kemampuan manajer untuk memvisualisasikan 

jawaban yang paling sesuaidengan situasi tertentu. 

Seorang manajer dapat mendiagnosa atau menganlisis 
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masalah yang terjadi dengan mempelajari gejala-

gejalanya. 

 

6. Keahlian komunikasi (communication skill) 

Keahlian komunikasi (communication 

skill)   adalah kemampuan manajer untuk mengirimkan 

ide atau informasi kepada orang lain dan menerima ide 

atau informasi dri orang lain. Keahlian ini 

memungkinkan manajer mampu mengirimkan ide 

kepada bawahan sehingga mereka mengetahui apa 

yang diharapkan dari mereka dan untuk 

mengkoordinasikan pekerjaan mereka dengan rekan-

rekan kerja sehingga bekerjasama dengan tepat, dan 

untuk dapat memberi informasi kepada manajer yang 

lebih atas. 

 

2.3.2. Peran Manajer 

   Selain menjalankan fungsi manajemen, seorang 

manajer juga dituntut untuk menjalankan perannya 

sebagai seorang manajer. Tugas menajer meliputi 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,  

pengkordinasi da pengendali, seluruh sumber daya 
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yang ada guna mencapai tujuan. Menurut Mintzberg 

peran seorang manajer dapat dibagi menjadi tiga peran 

besar yaitu, interpersonal, informational, dan 

decisional. Interpersonal merupakan peran manajer 

yang berkaitan dengan pekerjaan yang berhubungan 

denga orang lain dan tugas-tugas yang bersifat 

seremonial dan simbolik. Informational merupakan 

peran manajer yang berkaitan dengan menerima, 

menyimapn dan menyebarluaskan informasi. 

Sedangikan decisional merupakan peran manajer yang 

berkaitan dengan penentuan berbagai pilihan. 

1. Peran Interpersonal Manajer (Interpersonal 

Manajerial) 

Manajer mempunyai tiga peran dalam 

hubungannya dengan sesama anggota perusahaan atu 

industry yaitu: 

a) Peran figur 

Peran figure artinya bahwa seorang maanjer 

merupakan simbol. Manajer harus berperan 

melakukan tugas rutin yang berkaitan dengan 

tugas-tugas resmi dan pekerjaan-pekerjaan 
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yang bersifat sosial. Sebagai contoh adalah 

memberi sambutan pada acara resmi, 

membuka acara yang diselenggarakan 

industry, menjadi penanggung jawab setiap 

kegiatan dan sebagainya 

 

b) Peran pemimpin 

Manajer adalah pemimpin sehingga manajer 

harus mampu memimpin, membimbing, 

memotivasi, memberikan reward dan 

pusnishmen, mengatur anggotanya melalui 

pembagian kerja agar tujuan dapat tercapai. 

 

c) Peran Penghubung 

Peran manajer yamg lain adalah sebagai 

penghubung antar anggota atau sumber daya 

manusia, antar anggota dan pihak eksternal. 

Untuk itu diperlukan kemampuan komunikasi 

dari manager agar dapat terjadi hubungan yang 

harmonis antara anggota organisasi maupun 

dengan pihak eksternal. 
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2. Peran informasional Manajer 

Ada tiga peran yaitu pengawas, penyebar 

informasi dan juru bicara. Menerima dan meneruskan 

informasi merupakan aspek penting dalam pekerjaan 

seorang manajer. Manajer membutuhkan informasi 

untuk membuat keputusan yang benar dalam 

organisasinya tergantung pada informasi yang diterima 

atau disalurkan melelui manajer tersebut Peran manajer 

dalam bidang informasi meliputi tiga peran: 

a) Pemonitor 

Manajer harus menjalankan peran dalam hal 

mencari, menerima berbagai informasi. 

Seorang manajer harus mampu melakukan 

monitoring terhadap semua kejadian yang 

dapat memberikan informasi yang akurat 

karena informasi yang diberikan oleh manajer 

adalah acuan bagi bawahannya dalam 

melaksanakan tugas 
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b) Deseminasi 

Manajer harus menjalankan peran sebagai 

desiminator yaitu dalam penyebaran informasi 

baik kepada internal maupun eksternal 

perusahaan atau industri. Manajer harus dapat 

membedakan antara informasi yang berasal 

dari fakta (kebenaran) atau informasi yang 

bersifat interpretasi (penafsiran). 

c) Juru bicara 

Manajer mempunyai peran yang sangat 

sebagai juru bicara yaitu dalam hal 

menyampaikan dan menyebarkan informasi 

kepada pihak luar terkait kegitan-kegiatan 

ataupun produk dan hasil yang dicapai. 

 

3. Peran manajer dalam pengambilan keputusan 

Peran manajer lainnya adalah dalam hal 

pengambilan keputusan. Manajer mempunyai minimal 

4 yang berkaitan dengan pengambilan keputusan: 
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a) Kewirausahaan 

Seorang manajer harus mampu mencari 

berbagai peluang bagi perusahaan atau 

industry terhadap lingkungannya dan 

mengambil inisiatif  untuk mengembangkan 

berbagai proyek perubahan. Manajer perlu 

mengembangkan jiwa enterprenuership guna 

mengembangkan organisasi menjadi lebih 

profit, lebih baik dan lebih skses. Penyelesai 

masalah, manajer mempunai tanggung jawab 

terhadap tindakan perbaikan ketika terjadi 

masalah yang tidak diharapkan. 

b) Pembagi sumber daya 

manajer mempunyai tugas yang utama yaitu 

Planning, organizing, actuating, leading, 

staffing anda controlling sehingga manajer 

berperan dalam mengalokasikan sumber daya 

yang ada baik material, machine, money dan 

sumber daya industri yang lain. 
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c) Penyelesaian masalah 

Manajer bertanggung jawab penuh terhadap 

operasional yang ada pada perusahaannya, 

dalam kegiatan operasional tersebut tentu 

terdapat kendala seperti adanya masalah baik 

dari internal maupun eksternal. manajer harus 

mampu menyelelesaikan masalah yang terjadi 

tanpa membuat masalah baru 

 

d) Negosiator atau juru runding 

Manajer bertanggung jawab dalam mewakili 

perusahaan atau industri pada kegiatan 

negosiasi dengan pihak luar perusahaan atau 

industri, sehingga manajer perlu 

mengembangkan kemampuan negosiasi 

sehingga mencapai tujuan dari perusahaan 

yang ia pimpin 

Henry Mintzberg (dalam Griffin, p 17) 

menawarkan sejumlah pendangan yang menarik 

tentang hakikat peran manajerial. Mintzberg 

menyimpulkan bahwa terdapat kesamaan dalam 
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tingkah laku manajer pada semua tingkatan. Semua 

manajer mempunyai otoritas formal terhadap unit 

organisasinya, dan mereka menerima status dari 

otoritas tersebut. Status ini menyebabkan semua 

manajer terlibat dalam hubungan antar pribadi dengan 

bawahan, rekan dan bawahan, yang pada gilirannya 

mereka memberikan informasi yang dibutuhkan untuk 

mengambil keputusan .  

Tabel 2. 1 Sepuluh Peran Dasar Manajer 

No Kategori Peran Contoh kegitan 

1 Penghubung 

Interpersonal 

1. Kepala figur 

2. Pemimpin 

3. penghubung 

1. Menghadiri upacara 

pembukaan  

2. kantor/perusahaan 

baru. 

3. Memberi semangat 

karyawan 

untuk meningkatkan 

produktivitas 

4. Mengkoordinasikan 

kegiatan dari dua 

kelompok proyek. 
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2 Pemberi 

Informasi 

4. Pengawas 

5. Penyebar informasi 

6. Juru bicara 

1. Memeriksa laporan 

2. Mengirimkan memo 

yang 

3. menggarisbawahi 

kebijakan baru 

4. Membuat naskah 

pidato tentang 

rencana 

5. perkembangan 

organisasi 

 

3 Pengambil 

Keputusan 

7. Wirausaha 

8. Penengah keributan 

9. Pengalokasi sumber 

daya 

10. Negosiator 

1. Mengembangkan 

ide baru untuk 

inovasi 

2. Memecahkan 

masalah antara dua 

3. Bawahan 

4. Menunjau dan 

memperbaiki 

permintaaan 

anggaran 

5. Mencapai 

kesepakatan kerja 
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BAB III 

DASAR-DASAR PERENCANAAN 

(PLANNING) 

3.1. Pengertian Perencanaan 

Perencanaan berisi perumusan dari tindakan-

tindakan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil 

yang diinginkan sesuai dengan maksud dan tujuan yang 

ditetapkan. Selain itu perencanaan juga dapat diartikan 

sebagai keputusan terhadap apa yang akan dilakukan 

dikemudian hari. Perencanaan pun tidak bisa statis 

tetapi harus dinamis, berkesinambungan dan fleksibel. 

Dinamis artinya perencanaan harus melihat ke muka, 

memberikan prospek secara rasional. 

Berkesinambungan artinya perencanaan dibuat tidak 

untuk sekali saja, tetapi untuk selamanya. Hendaknya 

dibuat secara terus-menurus kearah tercapainya tujuan. 

Sebaliknya, sifat fleksibel dari perencanaan artinya 

dapat diubah atau disempurnakan sesuai dengan 

keadaan tapi tidak dapat mengubah tujuan, 
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Sehubungan dengan pengertian perencanaan, 

berikut adalah pengertian perencaan dari beberapa para 

ahli: 

1. George R. Terry menyebutkan: 

a. Perencanaan harus berdasarkan pada fakta, 

data dan keterangan konkret. 

b. Perencanaan adalah suatu pekerjaan mental 

yang memerlukan pemikiran, imajinasi dan 

kesanggupan melihat kemasa yang akan 

datang. 

c. Perencanaan mengenai masa yang akan 

datang dan menyangkut tindakan-tindakan 

apa yang dapat dilakukan terhadap 

hambatan yang mengganggu kelancaran 

usaha. 

2. Abdulrachman (1973), Perencanaan adalah 

pemikiran rasional berdasarkan fakta-fakta dan 

atau perkiraan yang mendekat (estimate) 

sebagai persiapan untuk melaksanakan 

tindakan-tindakan kemudian. 
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3. Siagian (1994), Perencanaan adalah 

keseluruhan proses pemikiran dan penetuan 

secara matang daripada hal-hal yang akan 

dikerjakan di masa yang akan datang dalam 

rangka pencapaian yang telah ditentukan. 

4. Kusmiadi (1995), Perencanaan adalah proses 

dasar yang kita gunakan untuk memilih tujuan-

tujuan dan menguraikan bagaimana cara 

pencapainnya. 

5. Soekartawi (2000), Perencanaan adalah 

pemilihan alternatif atau pengalokasian 

berbagai sumber daya yang tersedia. 

6. Garth N.Jone, Perencanaan adalah suatu proses 

pemilihan dan pengembanngan dari pada 

tindakan yang paling baik untuk pencapaian 

tugas. 

7. M.Farland, Perencanan adalah suatu fungsi 

dimana pimpinan kemungkinan mengunakan 

sebagian pengaruhnya untuk mengubah 

daripada wewenangnya. 
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3.2. Fungsi Perencanaan 

Adapun fungsi perencanaan dapat dinyatakan 

antara lain sebagai berikut. 

a) Menjelaskan secara tepat tujuan-tujuan 

serta cara-cara mencapai tujuan. 

b) Sebagai pedoman bagi semua orang yang 

terlibat dalam organisasi pada pelaksanaan 

rencana yang telah disusun. 

c) Merupakan alat pengawasan terhadap 

pelaksanaan program. 

d) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

penggunaan segala sumber daya yang 

dimiliki organisasi. 

e) Memberikan batas-batas wewenang dan 

tanggung jawab setiap pelaksanaan, 

sehingga dapat meningkatkan kerja 

sama/koordinasi. 
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3.3. Tujuan Perencanaan 

Perencanaan memiliki beberapa tujuan, sebagai 

berikut: 

a) Mendorong pimpinan mulai dari eselon atas 

seperti top manajemen sampai pada eselon 

bawah untuk berfikir secara sistematis. 

b) Membantu pimpinan dalam melaksanakan 

koordinasi. 

c) Mendorong pimpinan eselon atas untuk 

menampilkan garis-garis besar haluan 

organisasi demi tercapainya tujuan. 

d) Membantu pelaksaan pengawasan terhadap 

perkembangan dari apa yang direncanakan. 

e) Membantu pemimpin dalam menghadapi 

perkembangan dimasa yang akan dating 

f) Membantu terciptanya gambaran dan 

hubungan pertanggungjawaban dari 

masing-masing bagian organisasi.  
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3.4. Manfaat Perencanaan 

Adapun manfaat dari perencanaan antara lain 

adalah: 

a) Sebagai pedoman yang jelas untuk 

pengambilan keputusan. 

b) Mampu menciptakan dan mengembangkan 

tim yang mampu menerima 

pertanggungjawaban atas peran mereka 

dalam rencana tersebut. 

c) Perencanaan mempermudah controlling. 

d) Perencanaan meningkatkan moral yang 

karyawan dan menciptakan suasana 

ketertiban dan dsisiplin dalam organisasi. 

e) Perencanaan manajemen memudahkan 

koordinasi karena semua keiatan diarahan 

menuju bersama. 

f) Perencanaan dalam manajemen melibatkan 

antisipasi peristiwa masa depan dan 

membantu dalam mengurangi 

ketidakpastian di masa depan. 
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g) Perencanaan mendorang manajer untuk 

menyiapkan blue print yang harus diikuti 

untuk mencapai sasaran.  

3.5.  Karakteristik perencanaan yang baik 

Perencanaan yang baik harus memiliki 

beberapa sifat. sifat-sifat memuat sebagai berikut: 

a) Pemakaian kata-kata yang sederhana dan 

jelas dalam arti mudah dipahami oleh yang 

menerima sehingga penafsiran yang 

berbeda-beda dapat ditiadakan.  

b) Fleksibel, suatu rencana harus dapat 

menyesuaikan dengan keadaan yang 

sebenarnya bila ada perubahan keadaan 

maka tidak semua rencana dirubah dan 

dimungkinkan diadakan penyesuaian-

penyesuaian saja. Sifatnya tidak kaku harus 

begini dan begitu walaupun keadaan lain 

dari yang direncanakan. 

c) Stabilitas, tidak perlu setiap kali rencana 

mengalami perubahan jadi harus dijaga 
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stabilitasnya setiap rencana harus ada dalam 

perimbangan. 

d) Ada dalam perimbangan berarti bahwa 

pemberian waktu dan factor-faktor 

produksi kepada siapa tujuan organisasi 

seimbang dengan kebutuhan. 

e) Meliputi seluruh tindakan yang dibutuhkan, 

jadi meliputi fungsi-fungsi yang ada dalam 

organisasi. 

 

Menurut Suhardi, 2018 Perencanaan yang baik 

harus dirumuskan, dalam perumusan dan 

penetapan perencanaan ada beberapa 

karakteristik yang harus dipenuhi yaitu dengan 

metode SMART ( Pintar ) yang dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

a) Spesific : Tidak mengandung multi tafsir, 

agar tidak menimbulkan kerancuan, 

misalnya pada tahun ini, kita merencanakan 

peningkatan produksi atau meningkatkan 
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penjualan. Lalu tahun depan kita akan 

meningkatkan keuntungan. 

b) Masurable : Terukur. Misalkan: 

peningkatan penjualan 25%, atau 

peningkatan produksi 30% dari hasil yang 

telah dicapai pada tahun lalu 

c) Attainable : Menantang. Tidak perlu rendah 

dari hasil yang dicapa tahun lalu, namun 

juga jangan terlalu tinggi. Harus dapat 

melahirkan komitmen terhadap seluruh 

anggota untuk bekerja dalam upaya 

mewujudkan tujuan. 

d) Rasional/Realistic : Masuk akal dan logis. 

Tidak terlalu mudah dan juga tidak terlalu 

sulit, agar pelaksana tidak menjadi stress 

duluan (menjadi motivasi). Artinya, apa-

apa yang dirumuskan adalah wajar, masuk 

akal untuk dicapai dalam kondisi tertentu 

yang dihadapi perusahaan 

e) Timely : Tepat waktu. Adanya batasan 

waktu yang jelas. Harus menetapkan berapa 
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lama jangka waktu yang dibutuhkan untuk 

mencapainya 

3.6. Perencanaan Top down dan Bottom up 

Proses perencanaan merupakan suatu prosedur 

dan tahapan dari perencanaan itu dilaksanakan. Secara 

hierarki, prosedur perencanaan itu dilakukan atas dasar 

prinsip. Perencanaan Top-Down yaitu proses 

perencanaan yang dilakukan oleh pemimpin tertinggi 

(Top manager) suatu organisasi kemudian atas dasar 

keputusan tersebut dibuat suatu perencanaan di tingkat 

yang lebih rendah. 

Prinsip lainnya adalah lawan dari prinsip di atas 

yaitu Bottom-Up Planning yang merupakan 

perencanaan yang awalnya dilakukan di tingkat yang 

paling rendah dan selanjutnya disusun rencana 

organisasi di atasnya sampai dengan tingkat pusat atas 

dasar rencana dari bawah. 

3.6.1.  Perencanaan Top - Down 

Perencanaan top-down, adalah pendekatan 

pembangunan di mana penentuan keputusan tidak 

menampung semua aspirasi elemen di kelompok, tetapi 
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hanya mementingkan keputusan bagian tertentu dalam 

kelompok. Top-down planning merupakan model 

perencanaan yang dilakukan dari atasan yang ditujukan 

kepada bawahannya dimana yang mengambil 

keputusan adalah atasan sedangkan bawahan hanya 

sebagai pelaksana saja. Dalam pengertian lain terkait 

dengan pemerintahan, perencanaan top-down 

planning atau perencanaan atas adalah perencanaan 

yang dibuat oleh pemerintah ditujukan kepada 

masyarakat dimana masyarakat sebagai pelaksana saja. 

 

3.6.2. Perencanaan Bottom-Up 

Salah satu proses atau rencana perencanaan 

yang sering dilakukan dalam melakukan rencana 

pembangunan adalah dengan menggunakan sistem 

pembangunan yang bersifat Buttom Up. Buttom Up 

Planning adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan 

kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi 

oleh bawahan bersama-sama dengan atasan 

menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan 

dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator. 

Sedangkan dalam pengertian dibidang pemerintahan, 
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buttom up planning atau perencanaan bawah adalah 

perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan 

mereka sendiri dan pemerintah hanya sebagai 

fasilitator. 

Dari bawah ke atas (bottom-up). Pendekatan ini 

merupakan upaya melibatkan semua pihak sejak awal, 

sehingga setiap keputusan yang diambil dalam 

perencanaan adalah keputusan mereka bersama, dan 

mendorong keterlibatan dan komitmen sepenuhnya 

untuk melaksanakannya. Kelemahannya memerlukan 

banyak waktu dan tenaga untuk perencanaan. 

Diperlukan pengembangan budaya perusahaan yang 

sesuai. 

Maka dapat disimpulkan, pendekatan 

perencanaan pembangunan Buttom-Up 

Planning adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan 

kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi 

oleh bawahan bersama-sama dengan atasan 

menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan 

dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator. 

Sedangkan dalam pengertian dibidang 

pemerintahan, bottom-up planning atau perencanaan 
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bawah adalah perencanaan yang disusun berdasarkan 

kebutuhan mereka sendiri dan pemerintah hanya 

sebagai fasilitator. 

3.7. Proses Perencanaan (Planning Process) 

Perencanaan adalah kegiatan utama dari 

kegiatan manajemen. Dalam perencanaan inilah 

tersusun seluruh aktivitas dan kegiatan perusahaan 

yang akan dilakukan seperti bagaimana melakukannya, 

dimana melakukannya, kapan melakukannya dan 

sebagainya. Jika manajemen tidak melakukan 

perencanaan. Seorang manajer tidak akan tahu apa 

yang harus diorganiasasikan, diarahkan dan di kontrol. 

Menurut Stoner James, A.F. (1988) Proses 

perencanaan memiliki beberapa langkah dasar seperti 

yang tertuang pada gambar berikut: 
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Empat langkah dalam proses perencanaan 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Empat langkah dalam proses 

perencanaan 

a) Langkah 1.  

Menetapkan tujuan atau seperangkat tujuan. 

Perencanaan pertama-tama harus menetapkan 

apa yang dibutuhkan atau yang diinginkan oleh 

suatu organisasi sehingga sumberdaya 

organisasi tidak terpencar dan dapat digunakan 

secara efektif dan efisien. 

b) Langkah 2. 

Mengidenfikasi situasi saat ini, informasi 

keadaan organisasi saat ini tentang berapa 

jauhkah jarak organisasi dari sasarannya, 

sumber daya yang dimiliki, data keuangan dan 

Menentukan 

stituasi 

sekarang 

Langkah 3 Langkah 4 

Menentukan 

bantuan dan 

rintangan 

Mengembang

kan 

seperangkat 

tindakan 

Langkah 2 Langkah 1 

Menentukan 

tujuan 
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statistik harus dirumuskan sehingga langkah 

selanjutnya dapat dilakukan dengan lancar, 

c) Langkah 3. 

Mengidenfikasi hal-hal yang membantu dan 

menghambat tujuan. Dengan menganalisis 

factor-faktor eksternal dan internal organisasi 

dapat diketahui faktor-faktor yang membantu 

pencapaian tujuan dan yang menimbulkan 

masalah. Pengetahuan tentang faktor-faktor ini 

membantu perencana dalam meramalkan 

situasi di masa mendatang. 

d) Langkah 4. 

Tahap terakhir dalam proses perencanaan 

meliputi pengembangan berbagai alternatif 

kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian 

alternatif-alternatif tersebut dan pemilihan 

alternatif terbaik diantara berbagai alternatif 

yang ada. 
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BAB IV 

PERAMALAN (FORECATING) 

 

4.1. Bentuk Pola Data 

Peramalan merupakan aktivitas fungsi bisnis 

yang memperkirakan penjualan dan penggunaan 

produk sehingga produk-produk itu dapat dibuat dalam 

kuantitas yang tepat. Peramalan merupakan dugaan 

terhadap permintaan yang akan datang berdasarkan 

pada beberapa variabel peramal, sering berdasarkan 

data deret waktu historis. Peramalan menggunakan 

teknik-teknik peramalan yang bersifat formal maupun 

informal (Gaspersz, 1998). 

Kegiatan peramalan merupakan bagian integral 

dari pengambilan keputusan manajemen. Peramalan 

mengurangi ketergantungan pada hal-hal yang belum 

pasti (intuitif). Peramalan memiliki sifat saling 

ketergantungan antar divisi atau bagian. Kesalahan 

dalam proyeksi penjualan akan mempengaruhi pada 

ramalan anggaran, pengeluaran operasi, arus kas, 

persediaan, dan sebagainya. Dua hal pokok yang harus 
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diperhatikan dalam proses peramalan yang akurat dan 

bermanfaat (Makridakis, 1999): 

a) Pengumpulan data yang relevan berupa 

informasi yang dapat menghasilkan 

peramalan yang akurat. 

b) Pemilihan teknik peramalan yang tepat yang 

akan memanfaatkan informasi data yang 

diperoleh semaksimal mungkin. 

Terdapat dua pendekatan untuk melakukan 

peramalan yaitu dengan pendekatan kualitatif dan 

pendekatan kuantitatif. Metode peramalan kualitatif 

digunakan ketika data historis tidak tersedia. Metode 

peramalan kualitatif adalah metode subyektif (intuitif). 

Metode ini didasarkan pada informasi kualitatif. Dasar 

informasi ini dapat memprediksi kejadian-kejadian di 

masa yang akan datang. Keakuratan dari metode ini 

sangat subjektif  

Metode peramalan kuantitatif dapat dibagi 

menjadi dua tipe, causal dan time series. Metode 

peramalan causal meliputi faktor-faktor yang 
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berhubungan dengan variabel yang diprediksi seperti 

analisis regresi. Peramalan time series merupakan 

metode kuantitatif untuk menganalisis data masa 

lampau yang telah dikumpulkan secara teratur 

menggunakan teknik yang tepat. Hasilnya dapat 

dijadikan acuan untuk peramalan nilai di masa yang 

akan datang (Makridakis, 1999). Model deret berkala 

dapat digunakan dengan mudah untuk meramal, sedang 

model kausal lebih berhasil untuk pengambilan 

keputusan dan kebijakan. Peramalan harus 

mendasarkan analisisnya pada pola data yang ada. 

Empat pola data yang lazim ditemui dalam peramalan 

adalah 

1. Pola Horizontal 

Pola ini terjadi bila data berfluktuasi di sekitar 

rata-ratanya. Produk yang penjualannya tidak 

meningkat atau menurun selama waktu tertentu 

termasuk jenis ini. Struktur datanya dapat 

digambarkan sebagai berikut ini.  
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Pola data berbentuk horizontal 

 

Gambar 4. 1 Pola data berbentuk horizontal 

 

2. Pola Musiman 

Pola musiman terjadi bila nilai data dipengaruhi 

oleh faktor musiman (misalnya Lebaran/tahun 

baru, hujan/ kemarau, musim tanam, tiket 

masuk objek wisata, libur kalender sekolah). 

Struktur datanya dapat digambarkan sebagai 

berikut ini. 

  

https://fariedpradhana.files.wordpress.com/2012/06/pola-horizontal.jpg
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Pola data berbentuk musiman 

 

Gambar 4. 2 Pola data berbentuk musiman 

 

3. Pola Siklus 

Pola ini terjadi bila data dipengaruhi 

oleh fluktuasi ekonomi jangka panjang seperti 

yang berhubungan dengan siklus bisnis 

misalnya putaran bisnis mempengaruhi pasar 

dan faktor persaingan terhadap minat 

pelanggan. Struktur datanya dapat digambarkan 

sebagai berikut.  

 

 

 

 

https://fariedpradhana.files.wordpress.com/2012/06/pola-musiman.jpg
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Pola data berbentuk siklus 

 

Gambar 4. 3 Pola data berbentuk siklus 

 

4. Pola Trend 

Pola Trend terjadi bila ada kenaikan atau 

penurunan sekuler jangka panjang dalam data. 

Misalnya pertambahan jumlah penduduk 

mendorong permintaan barang/jasa, daya 

produksi meningkat, kemajuan teknologi, 

perubahan gaya hidup. Permintaan barang 

elektronik dan sebagainya. Struktur datanya 

dapat digambarkan sebagai berikut.  

 

 

 

 

https://fariedpradhana.files.wordpress.com/2012/06/pola-siklis.jpg


57 

 

 

Pola data berbentuk Trend 

 

Gambar 4. 4 Pola data berbentuk Trend 

 

4.2. Metode Peramalan 

Dalam peramalan, penggunaan berbagai model 

akan memberikan nilai dan derajat error yang berbeda. 

Salah satu seni dalam peramalan adalah memilih model 

peramalan terbaik yang mampu mengidentifikasi dan 

menanggapi pola aktivitas historis dari data.Secara 

umum, model-model peramalan dapat dikelompokkan 

ke dalam dua kelompok utama, yaitu: 

  

https://fariedpradhana.files.wordpress.com/2012/06/pola-trend.jpg
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1. Metode Kualitatif 

Metode kualitatif adalah metode yang 

dilakukan berdasarkan pendapat dari pihak 

yang melakukan peramalan. Metode kualitatif 

ditujukan untuk peramalan terhadap produk 

baru, pasar baru, perubahan sosial dari 

masyarakat, perubahan teknologi, atau 

penyesuaian terhadap forecast berdasarkan 

metode kuantitatif. Beberapa model peramalan 

produksi yang digolongkan sebagai model 

kualitatif adalah: 

a. Dugaan Manajemen (Manajemen 

Estimate) 

Dugaan manajemen adalah metode dimana 

peramalan semata-mata berdasarkan 

pertimbangan manajemen. Metode ini akan 

cocok dalam situasi yang sangat sensitif 

terhadap intuisi dari satu kelompok kecil 

berdasarkan pengalaman dengan opini yang 

kritis dan relevan. Bagaimanapun, metode 

ini mempunyai banyak keterbatasan 
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sehingga perlu dikombinasikan dengan 

metode peramalan yang lain. 

 

b. Riset Pasar (Market Research) 

Riset pasar merupakan metode peramalan 

berdasarkan hasil-hasil dari survei pasar 

yang dilakukan oleh tenaga-tenaga pemasar 

produk atau yang mewakilinya. Metode ini 

tidak hanya akan membantu peramalan, 

tetapi juga untuk meningkatkan desain dan 

perencanaan produk baru. 

 

c. Metode Kelompok Terstruktur 

(Structured Group Methods) 

Metode kelompok terstruktur merupakan 

teknik peramalan berdasarkan pada proses 

konvergensi dari opini beberapa orang atau 

ahli secara iteraktif tanpa menyebutkan 

identitasnya. Peranan fasilitator sangat 

diharapkan untuk memperoleh atau 

menyimpulkan hasil-hasil peramalan.  
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d. Analogi Historis (Historical Analogy) 

Analogi historis merupakan teknik 

peramalan berdasarkan pola data masa lalu 

dari produk-produk yang dapat disamakan 

secara analogi. Metode ini cenderung akan 

menjadi metode terbaik untuk penggantian 

produk di pasar. 

 

2. Metode Kuantitatif 

Metode kuantitatif adalah metode yang 

dilakukan berdasarkan analisis hubungan 

numerik dari data atau metode statistik. Metode 

kualitatif dikelompokkan ke dalam dua bagian 

utama, yaitu: 

a. Metode Moving Average 

Metode Moving Average menggunakan 

sejumlah data aktual untuk membangkitkan 

nilai peramalan di masa yang akan datang. 

Metode ini akan efektif diterapkan apabila 

asumsi bahwa permintaan pasar stabil 

sepanjang waktu. Tujuan dari metode 

moving average adalah untuk melibatkan 
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periode permintaan yang sesuai sehingga 

faktor acak dapat dikurangi dan informasi 

yang tidak relevan dari permintaan di masa 

lalu dapat diabaikan. Perhitungan metode 

moving average berubah seiring dengan 

perubahan waktu, data lama dihapus, dan 

data baru ditambahkan. Secara matematis 

dinyatakan sebagai berikut: 

 

 

 

 

Keterangan: 

Ft      = Peramalan permintaan periode t 

n       = Jumlah periode moving average 

t        = Periode terbaru 

 

b. Metode Weighted Moving Average 

Metode weighted moving average lebih 

responsif terhadap perubahan karena data 

https://4.bp.blogspot.com/-gjlEMumTmXg/WpV93LhG9JI/AAAAAAAADII/O60hj10WsoAeKKNz9tN--uMEPKpj0tltACLcBGAs/s1600/moving+average.PNG
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dari periode baru biasanya diberi bobot lebih 

besar. Pemilihan bobot merupakan hal yang 

tidak pasti karena tidak ada rumus untuk 

menetapkan mereka. Oleh karena itu, 

pemutusan bobot yang digunakan 

membutuhkan pengalaman. Sebagai contoh, 

jika bulan atau periode terakhir diberi bobot 

yang terlalu berat, peramalan dapat 

menggambarkan perubahan yang terlalu 

cepat yang tidak biasa pada permintaan atau 

pola penjualan. Secara matematis 

dinyatakan sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan: 

Ft = Peramalan permintaan periode t 

n  = Jumlah periode weighted moving 

average 
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c. Metode Single Exponential Smoothing 

Metode single exponential smoothing 

merupakan metode peramalan rata-rata 

bergerak dengan pembobotan yang canggih, 

tetapi masih mudah digunakan. Mudah 

dalam artian bahwa penyimpanan data 

historis akan lebih kecil sehingga proses 

perhitungan akan semakin efisien. Metode 

ini menggunakan pencatatan data masa lalu 

yang sangat sedikit. Selain itu, seluruh data 

historis diperhitungkan dan permintaan 

aktual terakhir diberi bobot lebih besar (α, 

faktor smoothing). Secara matematis 

dinyatakan sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

     Ft    = Peramalan permintaan periode t 

     α     = Konstanta pemulusan (0 ≤ α ≤ 1) 

     Ft-1  = Peramalan permintaan satu 

periode yang lalu (t – 1) 

https://4.bp.blogspot.com/-2QGFAWbNpFE/WpV93_JKqiI/AAAAAAAADIQ/izSr4WqGFUsTpa5vv4i53VWO6g-AawMvACLcBGAs/s1600/single+exponensial+smoothing.PNG
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     At-1 = Permintaan aktual satu periode 

yang lalu (t – 1) 

 

d. Metode Double Exponential Smoothing 

Metode double exponential 

smoothing adalah metode penghalusan 

eksponensial yang lebih rumit dan dapat 

menyesuaikan diri pada trend yang ada. 

Idenya adalah menghitung trend rata-rata 

data penghalusan eksponensial, kemudian 

menyesuaikan untuk kelambatan (lag) 

positif atau negatif pada tren. Dengan 

penghalusan eksponensial pada 

penyesuaian trend, estimasi rata-rata 

dan trend dapat dihaluskan. Prosedur ini 

membutuhkan dua konstanta penghalusan, 

dimana α untuk rata-rata dan ß untuk trend. 

Kemudian, dilakukan perhitungan rata-rata 

dan trend untuk setiap periode. Secara 

matematis dinyatakan sebagai berikut: 
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Keterangan: 

     Ŷt        = Peramalan permintaan periode t 

      a        = Konstanta pemulusan (0 ≤ α ≤ 

1) 

      β       = Konstanta trend (0 ≤ β ≤ 1) 

      Et-1  = Peramalan permintaan periode (t 

1) 

      Tt      = Indeks trend pada periode t 

 

e. Metode Triple Exponential Smoothing 

Metode triple exponential smoothing, atau 

yang dikenal sebagai metode Holt-Winters, 

dapat menangani faktor seasonal dan trend 

yang muncul secara sekaligus pada sebuah 

data time series. metode Holt-Wintersdapat 

digunakan untuk data stasioner maupun non-

stasioner (Kalekar, 2004). Metode ini 

https://1.bp.blogspot.com/-be_PXm_7c-g/WpV92-vF4EI/AAAAAAAADIE/scAexcHjUSk1u05otEGPfgFjBWubeDMuACLcBGAs/s1600/double+exponensial+smoothing.PNG
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didasarkan atas tiga unsur peramalan, yaitu 

keseluruhan, trend, dan seasonal untuk 

setiap periode dan memberikan tiga 

pembobotan dalam prediksinya, yaitu α, β, 

dan γ. Metode ini terbagi menjadi dua, yakni: 

 

 

Keterangan: 

St        = Nilai pemulusan peramalan untuk periode t 

Xt       = Nilai aktual pada periode t 

bt        = Nilai pemulusan trend 

It        = Komponen musiman pada periode t 

Ŷt+m   = Peramalan untuk m periode ke depan dari t 

m       = Jumlah periode yang akan di-foreast ke depan 

α        = Parameter penghalusan untuk data (0 < α < 1) 

β        = Parameter penghalusan untuk trend (0 < β < 1) 

γ        = Parameter penghalusan untuk seasonal (0 < γ < 1) 

L       = Panjang seasonal 
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f. Metode Holt-Winters Additive 

Menurut Montgomery (2009), metode 

musiman additive dengan metode 

penambahan musiman cocok untuk 

prediksi time series dengan amplitudo pola 

musiman yang tidak tergantung pada rata-

rata level atau ukuran data sehingga bersifat 

konstan. Secara matematis dinyatakan 

sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

St       = Nilai pemulusan peramalan untuk periode t 

Xt      = Nilai aktual pada periode t 

bt       = Nilai pemulusan trend 

It        = Komponen musiman pada periode t 

Ŷt+m   = Peramalan untuk m periode ke depan dari t 

m       = Jumlah periode yang akan di-forecast ke depan 

α        = Parameter penghalusan untuk data (0 < α < 1) 

β        = Parameter penghalusan untuk trend (0 < β < 1) 

https://4.bp.blogspot.com/-js7vZTiFG0o/WpWCIPEKziI/AAAAAAAADI0/5gmyUUxCkEU-EzrvUokCbbEvnWl4A7zJACEwYBhgL/s1600/holt+winter.PNG


68 

 

γ        = Parameter penghalusan untuk seasonal (0 < γ < 

1) 

L        = Panjang seasonal 

 

g. Metode Holt-Winters Multiplicative 

Metode musiman multiplicative dengan 

metode perkalian musiman cocok untuk 

prediksi time seriesdengan amplitudo pola 

musimannya proporsional dengan rata-rata 

level atau tingkatan dari time 

series(Montgomery, 2009). Dengan kata 

lain, pola musiman membesar seiring 

meningkatnya ukuran data. Secara 

matematis dinyatakan sebagai berikut: 
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Keterangan: 

St      = Nilai pemulusan peramalan untuk 

periode t   

Xt      = Nilai aktual pada periode t 

  bt       = Nilai pemulusan trend 

  It        = Komponen musiman 

pada periode t 

  Ŷt+m   = Peramalan untuk m 

periode ke depan dari t 

  m       = Jumlah periode yang 

akan di-foreast ke depan 

  α        = Parameter penghalusan 

untuk data (0 < α < 1) 

  β        = Parameter penghalusan 

untuk trend (0 < β < 1) 

  γ        = Parameter penghalusan 

untuk seasonal (0 < γ < 1) 

  L       = Panjang seasonal  

 

h.   Metode Trend Line Analysis 

Metode trend line analysis dipergunakan 

sebagai metode peramalan apabila pola 
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historis dari data aktual permintaan 

menunjukkan adanya suatu kecenderungan 

menarik dari waktu ke waktu. Metode yang 

paling sederhana adalah menggunakan 

persamaan garis lurus (straight line 

equation). Secara matematis dinyatakan 

sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

  Ft    = Permintaan pada periode t 

       a     = Intersep dari persamaan garis lurus 

       b     = Slope dari trend line 

       t      = Indeks waktu 

      tbar    = Nilai rata-rata dari t 

A      = Variabel permintaan (data aktual 

permintaan) 

     Abar   = Nilai rata-rata dari A 
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3. Metode Kuantitatif Ekstrinsik (Model 

Kausal) 

Model kausal dilakukan berdasarkan pada pola-

pola eksternal. 

 

4.3. Forecast Eror (Kesalahan Ramalan) 

Terdapat dua rumus yang dapat digunakan 

dalam mengukur tingkat kesalahan peramalan yakni 

antara lain dapat dijelaskan dan diuraikan sebagai 

berikut : 

1.  Mean Absolute Error 

MAE = ∑(Aktual-Peramalan) : n 

 

2. Mean Squared Error 

MSE = ∑ (Kesalahan Peramalan)2 : n 

Perlu untuk diingat bahwa dalam 

peramalan, pada dasarnya kita benar-benar 

tidak mengetahui apa yang akan terjadi dan 

bagaimana keadaan dimasa yang akan datang. 

Oleh karena itu sangat wajar sekali apabila 

setiap ramalan yang telah diprediksi mengalami 

kesalahan atau eror. Untuk itulah pentingnya 
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mengetahui cara mengukur tingkat kesalahan 

peramalan (forecast) dalam ekonomi. 

4.4. Ukuran Akurasi Peramalan 

Keakuratan keseluruhan dari setiap model 

peramalan dapat dijelaskan dengan membandingkan 

nilai yang diramal dengan nilai actual atau nilai yang 

sedang diamati. Kesalahan peramalan mengatakan 

seberapa baik kinerja suatu model dibandingkan 

dengan model itu sendiri dengan menggunakan data 

masa lalu.  

Untuk menghitung kesalahan peramalan 

(deviasi) adalah Kesalahan peramalan = At  Ft 

dimana:  

At = nilai actual 

Ft = nilai peramalan 

Ada beberapa perhitunngan yang biasa 

digunakan untuk menghitung kesalahan peramalan 

(forecast error) total. Perhitungan ini dapat digunakan 

untuk membandingkan model peramalan yang 

berbeda, juga untuk mengawasi peramalan, untuk 

memastikan peramalan berjalan dengan baik. Cara 
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untuk mengevaluasi teknik peramalan menurut Render 

dan Heizer (2004) 

1) Deviasi rata-rata absolute atau Mean 

Absolute Deviation (MAD) 

Mengukur kesalahan peramalan 

keseluruhan untuk sebuah model. Nilai MAD 

dihitung dengan mengambil jumlah nilai 

absolut dari tiap kesalahan peramalan dibagi 

dengan jumlah periode data (n): 

 

dimana n = jumlah periode data 

 

2) Kesalahan rata-rata kuadrat atau Mean 

Squared Error (MSE) 

Merupakan cara kedua untuk mengukur 

kesalahan peramalan keseluruhan. MSE adalah 

rata-rata selisih kuadrat antara nilai yang 

diramalkan dan yang diamati. Rumusnya 

adalah: 
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3) Kesalahan persen rata-rata absolute atau 

Mean Absolute Percent Error (MAPE) 

Merupakan rata-rata diferensiasi 

absolut antara nilai peramalan dan aktual, yang 

dinyatakan sebagai presentase nilai 

aktual. MAPE dihitung sebagai rata-rata 

diferensiasi absolut antara nilai yang diramal 

dan aktual, dinyatakan sebagai presentase nilai 

aktual. MAPE dihitung sebagai: 

 

Keputusan kita dalam memilih suatu teknik 

peramalan sebagian tergantung pada apakah 
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teknik-teknik tersebut menghasilkan kesalahan 

yang bisa dianggap kecil atau tidak. 
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BAB V 

MANAJEMEN STRATEGI 

5.1. Pengertian Manajemen Strategi 

Manajemen strategi adalah seni pengetahuan 

dalam merumuskan, mengimplementasiakan, serta 

mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional 

yang memungkinkan sebuah organisasi untuk 

mencapai tujuan. Manajemen strategi berfokus pada 

proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan 

kebijakan dan perencanaan untuk mencapai sasaran, 

serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan 

kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan  

Adapun beberapa pengertian manajemen strategi 

menurut beberapa ahli: 

a) Thomas Wheelen dkk : Manajemen strategi 

adalah serangkaian dari keputusan manajerial 

dan kegiatan-kegiatan yang menentukan 

keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. 

Kegiatan tersebut terdiri dari 
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perumusan/perencanaan strategi, 

pelaksanaan/implementasi dan evaluasi 

b) Bambang Haryadi : Manajemen strategi adalah 

suatu proses yang dirancang secara Sistematis 

oleh manajemen untuk merumuskan strategi, 

menjalankan strategi dan evaluasi strategi 

dalam rangka menyediakan nilai-nilai yang 

terbaik bagi seluruh pelanggan untuk 

mewujudkan visi organisasi. 

c) Mulyadi : Manajemen strategi adalah suatu 

proses yang digunakan oleh manajer dan 

karyawan untuk merumuskan dan 

mengimplementasikan strategi dalam 

penyediaan costumer value terbaik untuk 

mewujudkan visi organisasi. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa manajemen strategi adalah seni 

dan ilmu untuk formulasi., implementasi, dan evaluasi 

keputusan-keputusan yang bersifat lintas fungsional, 

yang digunakan sebagai panduan tindakan bagi fungsi 
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SDM, pemasaran keuangan, produksi dan lain-lain 

agar organisasi dapat mencapai tujuannya. 

 

5.2. Tujuan Manjemen Strategi 

Menurut Suwandiyanto, (2010) terdapat empat 

(4) tujuan manajemen strategi, yaitu: 

a. Memberikan arah pencapaian tujuan 

organisasi/perusahaan.   

Dalam hal ini, manajemen strategi harus 

mampu menunjukan kepada semua pihak 

kemana arah tujuan organisasi/perusahaan. 

Karena arah yang jelas akan dapat dijadikan 

landasan untuk pengendalian dan mengevaluasi 

keberhasilan. 

b. Membantu memikirkan kepentingan 

berbagai pihak. 

Organisasi/perusahaan harus mempertemukan 

kebutuhan berbagai pihak pemasok,karyawan, 

pemegang saham, pihak perbankan, dan 

masyarakat luas lainnya yang memegang 
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peranan terhadap sukses atau gagalnya 

perusahaan. 

 

c. Mengantisipasi setiap perubahan kembali 

secara merata. 

Manajeman strategi memungkinkan eksekutif 

puncak untuk mengantisipasi perubahan dan 

menyiapkan pedoman dan pengendalian, 

sehingga dapat memperluas kerangka 

waktu/berpikir mereka secara perspektif dan 

memahami kontribusi yang baik untuk hari 

esok. 

d. Berhubungan dengan efesiendan efektivitas. 

Tanggung jawab seorang manajer bukan hanya 

mengkonsentrasian terhadap kemampuan atas 

kepentingna efisiensi, akan tetapi kehendaknya 

juga mempunyai perhatian yang serius agar 

bekerja keras melakukan sesuatu secara lebih 

baik. 
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5.3. Level Strategi 

Ada 3 tingkatan manajemen strategi antara lain: 

a. Tingkat Korporasi adalah keputusan yang 

dibuat berdasarkan pada orientasi nilai, 

value, lebih konseptual dan tersentralisai 

b. Tingkat Bisnis adalah lebih banyak 

dilakukan pada level middle manajemen, 

cirinya jangka waktu relatif pendek, 

keputusan-keputusan dibuat untuk 

menjebatani keputusan tingkat korporasi 

dan fungsional, beresiko rendah. 

c. Tingkat Fungsional adalah melibatkan 

masalah-masalah operasi yang berorientasi 

pada aktivitas risiko rendah, biaya yang 

dibutuhkan rendah keputusan dibuat 

tergantung pada ketersediaan SDM(Sumber 

Daya Manusia) dan Sumber Daya 

Perusahaan. 
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Proses dan Tahapan Manajemen Strategi menurut 

david (2010) 

 

 

Gambar 5. 1 Proses dan Tahapan Manajemen Strategi 

menurut David (2010) 

5.4. Proses dan Tahapan Manajemen Strategi 

David menjelaskan bahwa proses manajemen 

strategi terdiri dari tiga tahapan, yaitu: 
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1. Perumusan Strategi (Strategy Formulation) 

Perumusan strategi adalah tahap awal pada 

manajemen strategi, yang mencangkup 

mengembangkan visi dan misi, 

mengidentifiksai peluang eksternal organisasi 

dan ancaman, menentukan kekuatan dan 

kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka 

panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan 

memilih strategi tertentu untuk mencapai 

tujuan. 

2. Implementasi Strategi (Strategy 

Implementasi) 

Implementasi strategi adalah tahap selanjutnya 

sesudah perumusan strategi yang ditetakan. 

Penerapan strategi ini memerlukan suatu 

keputusan dari pihak yan berwenang 

memotivasi karyawan, dan mengalokasikan 

sumber daya sehingga strategi yang 

dirumuskan dapat dilaksanakan. Pada tahap ini 

dilakukan pengembangan strategi pendukung 
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budaya, merencanakan struktur organisasi yang 

efektif, mengatur ulang usaha pemasaran yang 

dilakukan, mempersiapkan budget, 

mengembangkan dan utilasi system informasi 

serta menghubungkan kompensasi karyawan 

terhadap kineja organisasi. 

3. Evaluasi Strategi (Strategy Evaluation) 

Evaluasi strategi adalah tahap terakhir dalam 

manajemen strategi. Manajer sangat 

membutuhkan untuk tahu kapan strategi 

tertentu tidak bekerja dengan baik. Evaluasi 

strategi adalah alat utama untuk memperoleh 

informasi ini. Hal tersebut dapat dilakukan 

dengan penilaian atau melakukan proses 

evaluasi strategi. Daam penilaian strategi 

terdapat tiga aktivitas penilaian yang mendasar, 

yaitu: 

a. Peninjauan ulang faktor-faktor eksternal 

dan internal yang menjadi landasan bagi 

b. strategi saat ini Pengukuran kinerja. 
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c. Pengambilan langkah korektif. 

Pengambilan strategi sangat diperlukan oleh 

suatu perusahaan karena strategi yang berhasil 

untuk saat ini tidak selalu berhasil untuk masa 

yang akan datang. 

5.5. Memformulasikan Strategi 

Memformulasikan strategi merupakan tahapan 

yang penting dalam pencapaian tujuan perusahaan. 

Formulasi strategi yang sering dilakukan adalah 

dengan menggunakan analisa SWOT mengidentifikasi 

peluang dan ancaman eksternal serta mengukur dan 

menetapkan kelemahan dan kekuatan internal dan 

menetapkan tujuan jangka panjang. Analisa SWOT  

SWOT merupakan singkatan dari Stregth 

(kekuatan), Weakness (kelemahan), Opportunity 

(peluang), dan Threats (ancaman). Pendekatan ini 

mencoba menyeimbangkan kekuatan dan kelemahan 

internal organisasi dengan peluang dan ancaman 

lingkungan eksternal organisasi. 
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a) Kekuatan (stregth) adalah suatu kondisi 

dimana perusahaan mampu melakukan semua 

tugasnya secara sangat baik ( diatas rata-rata 

industri). 

b) Kelemahan (weakness) adalah kondisi dimana 

perusahaan kurang mampu melaksanakan 

tugasnya dengan baik di karenakan sarana dan 

prasarananya kurang mencukupi. 

c) Peluang (opportunity) adalah suatu potensi 

bisnis menguntungkan yang dapat diraih oleh 

perusahaan yang masih belum di kuasai oleh 

pihak pesaing dan masih belum tersentuh oleh 

pihak manpun. 

d) Ancaman (threats) adalah suatu keadaan di 

mana perusahaan mengalami kesulitan yang 

disebabkan oleh kinerja pihak pesaing, yang 

jika dibiarkan maka perusahaan akan 

mengalami kesulitan dikemudian hari. 
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BAB VI 

PENGORGANISASI (ORGANIZING) 

 

6.1. Pengertian Organisasi 

Organisasi adalah tempat atau wadah orang 

berinteraksi dan bekerjasama sebagai suatu unit 

terkoordinasi. Dalam sebuah organisasi setidaknya ada 

dua orang atau lebih yang berfungsi mencapai satu 

sasaran atau serangkaian sasaran. Organisasi dalam arti 

yang dinamis merupakan sebuah proses dalam 

menetapkan pembagian tugas dan kewajiban yang akan 

dilakukan dan penetapan hubungan di antara elemen 

organiasasi  

Melalui organisasi memungkinkan masyarakat 

meraih hasil atau mengejar tujuan yang sebelumnya 

tidak bisa tercapai oleh individu-individu secara 

sendiri-sendiri. Dengan demikian, orang-orang yang 

tergantung dalam organisasi dapat bekerjasama untuk 

merealisasikan tujuan bersama secara efisien dan 

efektif. Berbagai usaha ditempuh untuk meningkatkan 
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efektivitas dan efisiensi, hal ini menurut Etzioni (1984) 

melahirkan teori klasik administrasi dalam pendekatan 

organisasi disebut sebagai aliran manajemen ilmiah 

(scientific management), ditandai pembagian kerja 

yang tegas dengan tenaga-tenaga yang memiliki 

kecakapan, keterampilan khusus, dan hierarkhi 

wewenang yang khas melaksanakan kewenangan, 

tugas, dan tanggung jawab organisasi. Ciri-ciri 

organisasi menurut Etzioni (1984) adalah: 

a) adanya pembagian dalam pekerjaan, 

kekuasaan, dan tanggung jawab komunikasi 

merupakan bentuk-bentuk pembagian yang 

tidak dipolakan begitu saja atau disusun 

menurut cara-cara tradisional, melainkan 

sengaja direncanakan untuk dapat lebih 

meningkatkan usaha mewujudkan tujuan 

tertentu; 

b) adanya satu atau beberapa pusat kekuasaan 

berfungsi mengawasi pengendalian usaha-

usaha organisasi serta mengarahkan organisasi 

mencapai tujuannya, pusat kekuasaan secara 
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kontinu diperlukan menyusun pola-pola baru 

guna meningkatkan efisiensi; dan 

c) penggantian tenaga, dimana tenaga yang 

dianggap tidak bekerja sebagaimana 

diharapkan, dapat diganti oleh tenaga lain, dan 

organisasi dapat mengkobinasika anggotanya 

melalui proses pengalihan maupun promosi. 

Ciri-ciri organisasi ini berlaku bagi organisasi 

baik pada pemerintah, pemerintah daerah, dan satuan 

pendidikan. Beberapa ahli telah mendefenisikan 

organisasi sebagai berikut: 

a) Organisasi menurut James D. Mooney (1974) 

adalah setiap bentuk kerja sama manusia untuk 

mencapai tujuan bersama. 

b) Organisasi menurut Ralp Currier Davis (1951) 

adalah suatu kelompok orang-orang yang 

sedang bekerja ke arah tujuan bersama di 

bawah satu kepemimpinan. 

c) Organisasi menurut Robert V. Presthus (1958) 

suatu sistem susunan hubungan antar pribadi. 
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d) Organisasi menurut Michael J. Jucius (1962) 

adalah suatu kelompok orang yang bekerja 

dalam hubungan yang saling bergantung ke 

arah tujuan atau tujuan-tujuan bersama. 

e) Organisasi menurut Robbins (1984) adalah 

kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara 

sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat 

diidentifikasikan, yang bekerja atas dasar yang 

relatif terus-menerus untuk mencapai tujuan 

bersama atau tujuan kelompok. 

f) Organisasi menurut Herbert A. Simon (1958) 

adalah suatu rencana mengenai usaha 

kerjasama yang mana setiap peserta 

mempunyai peranan yang diakui untuk 

dijalankan dan kewajiban-kewajiban atau 

tugas-tugas untuk dilaksanakan. 

g) Organisasi menurut Daniel E. Griffiths (1959) 

adalah orangorang yang melaksanakan fungsi-

fungsi yang berbeda tetapi saling berhubungan 

dan dikoordinasikan agar supaya sebuah tugas 

atau lebih dapat diselesaikan. 
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h) Organisasi menurut Harleigh Trecker (1950) 

adalah Perbuatan atau proses menghimpun atau 

mengatur kelompok-kelompok yang saling 

berhubungan dari institusi menjadi satu 

kesatuan yang bekerja. 

i) Organisasi menurut J. William Schulze (1949) 

adalah penggabungan dari orang- orang, benda-

benda, alat-alat, perlengkapan, ruang kerja dan 

segala sesuatu yang bertalian dengannya, yang 

dihimpun dalam hubungan yang teratur dan 

efektif untuk mencapai tujuan yang 

diinginkannya. 

 

Dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat 

disimpulkan bahwa Organisasi merupakan kumpulan 

dua orang atau lebih yang mau bekerja sama untuk 

pencapaian tujuan bersama yang diikat dengan 

peraturan yang disepakati bersama dalam satu 

komando pimpinan melalui pemberdayaan seluruh 

sumber daya organisasi, berupa Sumber Daya Manusia 

(SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan sumber daya 

Modal/Uang.  
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6.2. Pengertian Pengorganisasian 

Pengorganisasian adalah sebuah proses 

penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan 

perusahaan, dengan memperhitungkan sumberdaya 

yang ada serta lingkungan yang melingkupinya. 

Berikut ini merupakan beberapa definisi dari pendapat 

para ahli tentang pengorganisasian: 

Pengertian Pengorganisasian 

1. Melayu istri Hasibuan 2000 senam belas 

Pengorganisasian adalah suatu proses 

penentuan pengelompokan dan pengaturan 

bermacam-macam aktivitas yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan penempatan orang 

orang pada setiap aktivitas ini penyediaan alat 

alat yang diperlukan menetapkan wewenang 

yang secara negatif di delegasi kan kepada 

individu yang akan melakukan aktivitas 

aktivitas tersebut 

2. Seseme hon Pengorganisasian meliputi 

pembagian pekerjaan penugasan pengalokasian 

sumber daya dan koordinasi pekerjaan 
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3. Stoner dan wall ker Pengorganisasian 

merupakan satu proses di mana aktivitas kerja 

disusun dan dialihkan kepada sumber tenaga 

untuk mencapai tujuan sebuah organisasi 

4. Send to Pengorganisasian adalah bentuk 

aktivitas yang akan dilakukan oleh sumber daya 

manusia dalam organisasi dan bagaimana sdm 

tersebut dapat diselaraskan atau digabungkan 

dengan cara yang terbaik untuk mencapai 

tujuan organisasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

5. Menurut Fattah (1996), Pengorganisasian 

merupakan proses membagi kerja ke dalam 

tugastugas kecil, membebankan tugas-tugas itu 

kepada orang sesuai dengan kemampuannya, 

dan mengalokasikan sumber daya, serta 

mengkoordinasikannya dalam rangka 

efektifitas pencapaian tujuan organisasi. 

Sedangkan menurut Handoko (1999) 

pengorganisasian merupakan proses dan 

kegiatan untuk:  
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a. penentuan sumber daya-sumber daya dan 

kegiatankegiatan yang dibutuhkan untuk 

mencapai tujuan organisasi,  

b. perancangan dan pengembangan suatu 

organisasi atau kelompok kerja yang dapat 

membawa hal-hal tersebut kea rah tujuan,  

c. penugasan tanggungjawab tertentu, dan  

d. mendelegasikan wewenang yang 

diperlukan kepada individuindividu untuk 

melaksanakan tugas-tugasnya.  

Fungsi ini menciptakan struktur formal di 

mana pekerjaan ditetapkan, dibagi, dan 

dikoordinasikan. Kedua pengertian 

pengorganisasian tersebut senada dengan apa 

yang dirumuskan 

6. George R. Terry, yang memberikan pengertian 

pengorganisasian sebagai berikut: 

pengorganisasian adalah penetapan struktur 

peran-peran melalui penentuan 

aktivitasaktivitas, pegelompokan aktivitas, 

penugasan kelompok aktivitas, pendelegasian 

wewenang, pengkoordinasian hubungan antar 
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wewenang serta informasi baik secara vertikal 

maupun horizontal, yang dibutuhkan organisasi 

untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. 

Agar peran organisasi ada dan berarti bagi orang 

orang, peran-peran itu harus mencakup : 

a. Tujuan yang dapat direalisasikan.  

b. Konsep dan batas kewajiban yang jelas.  

c. Kebijakan-kebijakan yang dapat dimengerti 

dan dapat dilaksanakan.  

d. Ketersediaan informasi yang diperlukan, alat-

alat dan sumber-sumber yang penting.  

6.3. Proses Pengorganisasian 

Kompleksnya pekerjaan yang ada dalam suatu 

organisasi, maka dibutuhkan langkah-langkah strategis 

yang jelas dan terorganisir dengan rapi, baik dalam 

memerinci pekerjaan, membagi pekerjaan sesuai 

dengan cakupan tanggung jawab dan wewenang 

kepada orang-orang yang tepat, maupun proses proses 

penentuan struktur organisasi dan pengembangannya, 

agar segala tujuan organisasi yang telah ditentukan 

sebelumnya dapat dicapai secara efektif dan efisien. Di 
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sinilah fungsi pengorganisasian seperti yang telah 

digambarkan di atas, harus dijalankan semaksimal 

mungkin. Oleh karena itu, Ernest Dale (Stoner, 1996) 

menyatakan bahwa pengorganisasian sebagai sebuah 

proses yang berlangkah jamak (kompleks) yang dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2 

Proses Pengorganisasian menurut Ernest Dale 

 

Gambar 6. 1 Proses Pengorganisasian menurut Ernest 

Dale 
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Dalam proses pengorganisasian ada 5 aspek yang harus 

diperhatikan 

1. Pemerinci pekerjaan pekerjaan dengan jelas, 

termasuk menentukan tugas-tugas apa yang harus 

dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. 

2. pembagian kerja. Pada tahap ini, seorang 

manajer harus sebisa mungkin membagi seluruh 

beban pekerjaan yang telah dirinci menjadi 

kegiatan-kegiatan yang memungkinkan dilakukan 

perseorangan maupun kelompok. Pada aspek ini, 

organisasi harus memiliki job description yang 

jelas disertai kejelasan struktur organisasi yang 

akan dibangun, karena berkaitan dengan 

penentuan orang-orang yang akan diserahi tugas 

dalam melakukan pekerjaan tersebut. 

3. penyatuan kerja. Dalam aspek ini, tugas manajer 

selanjutnya dalam melakukan pengorganisasian 

adalah memikirkan berbagai pekerjaan yang 

mungkin disatukan secara rasional dan efisien agar 

memudahkan melakukan aspek pengorganisasian. 
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4. Koordinasi pekerjaan. dalam melakukan 

pekerjaan. Sebab, suatu pekerjaan, terutama beban 

pekerjaan yang sangat berat, tidak mungkin 

dilakukan sendiri tanpa ada koordinasi dengan 

orang lain. Di sini, suatu organisasi dituntut untuk 

memiliki mekanisme kerja sama yang harmonis, 

toleran, penuh keadilan dan rasa saling tolong 

menolong dalam melakukan pekerjaan ataupun 

aktifitas organisasi lainnya. 

5. monitoring dan reorganizing. Setelah seluruh 

aspek pengorganisasian dinyatakan telah berjalan 

efisiean dan efektif, maka proses selanjutnya 

adalah melakukan monitoring dan langkah-

langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau 

bahkan meningkatkan efektivitas organisasi. 

Sebab, organisasi itu merupakan suatu sistem yang 

bergerak secara dinamis dan berkesinambungan. 

Oleh karena itu, maka kelima langkah 

pengorganisasian di atas perlu dilakukan penilaian 

untuk dilihat dan dijamin konsistensi, efisiensi, 

dan efektivitasnya, sehingga seorang manajer 

dapat menentukan kebijakan untuk mengambil 
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langkah-langkah reorganizing terhadap apa yang 

telah berjalan agar dapat mencapai tujuan 

organisasi semaksimal mungkin. 

6.4. Fungsi Pengorganisasian 

Pengorganisasian memiliki makna yang sagat 

penting bagi sebuah perusahaan, karena melalui proses 

pengorganisasianlah manusia digerakkan dan 

ditempatkan sehingga mencapai tujuan perusahaan 

Fungsi dari sebuah proses Pengorganisasian dapat 

dijabarkan sebagai berikut Yaitu 

1. Appropirateness       Harus dapat mempermudah 

proses pencapaian tujuan 

2. Adequancy organisasi harus dapat 

mempermudah pemecahan masalah 

3. Effectiness organisasi harus dapat mewadahi 

proses usaha dan proses untuk mencapai 

keberhasilan 

4. Efficiency organisasi harus mendapatkan hasil 

yang maksimal dengan pengurbanan yang 

minimaL 
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6.5. Prinsip-prinsip Pengorganisasian 

Menurut Handayaningrat (1984) Asas-Asas 

atau Prinsip-Prinsip organisasi sebagai berikut: 

1. Organisasi Harus Memiliki Tujuan yang 

Jelas Sebelumnya juga sudah dijelaskan 

bahwa tujuan yang jelas benar-benar urgen 

bagi setiap organisasi agar terarah apa yang 

dicita-cita orang-orang yang berapa di 

organisasi tersebut. 

2. Skala Hirarki Skala hirarki dapat diartikan 

sebagai perbandingan kekuasaan di setiap 

bagian yang ada. Kekuasaan terukur, jika 

jelas berapa banyak bawahan dan jenis 

pekerjaan apa saja yang menjadi titik tumpu 

sebuah organisasi. Artinya, tidak sama 

antara manajer dengan para bawahan dalam 

ukuran hirarki kekuasaan. Yang hanya bisa 

memerintah bawahan adalah atasan. Itu 

yang menjadi tolak ukur di manapun 

organisasi itu berdiri. 
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3. Kesatuan Perintah/Komando Untuk 

sentralisasi organisasi, kesatuan perintah itu 

terletak di pucuk pimpinan tertinggi. Jika di 

organisasi, maka manajerlah yang bisa 

memerintah seluruh komponen organisasi, 

tetapi untuk desentralisasi, wakil manajer 

yang punya peran mengkomandokan 

bagian kekuasaannya. 

4. Pelimpahan wewenamg dalam hal ini ada 2 

pelimpahan wewenang yakni: (1)secara 

permanen yang ditandai dengan Surat 

Keputusan Tetap (SK), dan (2) Secara 

Sementara yang sifatnya dadakan. 

5. Pertanggungjawaban Dalam melakukan 

tugas, semua bawahan bertanggung jawab 

untuk melaksanakan tugas dan hasil 

kerjanya. Atas juga bertanggung jawab atas 

kemajuan organisasi kepada bawahannya. 

Jadi, semua pihak bertanggung jawab pada 

setiap apa yang dia kerjakan. 

6. Pembagian Pekerjaan Pembagian pekerjaan 

sangat diperlukan untuk menutupi 
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ketidakmampuan setiap orang untuk 

mengerjakan semua pekerjaan yang ada 

dalam organisasi. Perlu adanya spesialisasi 

pekerjaan yang disesuaikan dengan 

keahlian masing-masing. Kegiatankegiatan 

itu perlu dikelompokkan dan ditentukan 

agar lebih efektif dalam mencapai tujuan 

organisasi. 

7. Jenjang/Rentang Kendali Jenjang atau 

rentang pengendalian artinya perlu jumlah 

bawahan dikendalikan oleh seorang atasan 

secara rasional. Oleh karen itu, tingkat-

tingkat kewenangan yang ada harus 

a. Mengoptimalkan Pengelolaan 

Organisasi Secara Efektif dan Efesien 

b. dibatasi seminimal mungkin sehingga 

tidak semua merasa menjadi atas. Ada 

dua 

c. rentang pengendalian, yaitu: (a) 

Rentang pengendalian Sempit yang 

terdiri dari 
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d. 4-8 orang, (b) Rentang pengendalian 

Luas yang terdiri dari 8-15 orang 

bahkan 

e. lebih banyak lagi dari itu. 

8. Fungsional Bahwa seorang dalam 

organisasi secara fungsional harus jelas 

tugas dan wewenangnya, kegiatannya, 

hubungan kerjanya serta tanggung 

jawabnya dalam pencapaian tujuan 

organisasi. 

9. Pemisahan Bahwa beban tugas dari setiap 

orang tidak dapat dilimpahkan kepada 

orang lain. Seseorang akan merasa 

kehilangan harga diri dengan mengerjakan 

pekerjaan orang lain, kecuali ada hal 

tertentu diliar kuasa manusia (sakit). 

10. Keseimbangan Keseimbangan antara 

struktur organsisa yang efektif dengan 

tujuan organisasi. Keseimbangan antara 

beban tugas, imbalan, waktu bekerja dan 

hasil perkerjaan. 
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11. Flexibelitas Suatu pertumbuhan dan 

perkembangan organisasi tergantung pada 

dinamika kelompok. Keseimbangan 

penugasan dengan imbalan perlu 

diperhatikan dengan baik dalam memenuhi 

tujuan organisasi. 

12. Kepemimpinan Kepemimpinan sangat 

berarti bagi sebuah organisasi. Semua 

aktivitas dijalankan oleh pemimpin. 

Pemimpin juga bertanggung jawab atas 

kemajuan dan kemunduran organisasi. 

Seluruh fungsifungsi manajemen akan 

dikendalikan sepenuhnya oleh pemimpin. 

Oleh karena itu, kepemimpinan dianggab 

sebagai inti dari manajemen. 

 

6.6. Unsur-unsur Struktur Organisasi 

Menurut Wijaya (2016), Unjsur Pembentuk 

Organisasi adalah:  

a) Terdiri dari Sekelompok Orang. Sekelompok orang 

yang dimaksud adalah terdiri dari dua orang atau 

lebih. Jika dalam satu rumah tangga, organisasi ini 
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terdiri dari suami dan istri. Beberapa ahli 

menyebutkan sekurangkurangnya terdiri dari tiga 

orang atau lebih yakni ketua, sekretaris dan 

bendahara. 

b) Memiliki Tujuan yang Jelas. Sekelompok orang 

akan mau bekerja sama, tentunya karena memiliki 

tujuan yang jelas, dalam artian dapat dicapai 

melalui kerja sama seluruh pihak. Tujuan ini 

merupakan hasil dari kesepakatan bersama dengan 

istilah lain “Visi” 

c) Adanya Kerja Sama Untuk mewujudkan visi atau 

tujuan tersebut diharapkan adanya kerja sama yang 

dibangun secara baik dengan berbagai keahlian 

yang dimiliki masing-masing orang yang berada 

dalam organisasi tersebut. Tanpa kerja sama, maka 

tujuan yang mulia itu tidak akan tercapai. 

d) Punya Peraturan atau Undang-Undang Peraturan 

dibuat untuk mengikat setiap individu yang berada 

di dalam organisasi. Peraturan membuat lebih 

terarah dalam bentuk kerja sama dan pencapaian 

tujuan. Peraturan tidak membedakan pangkat dan 



105 

 

jabatan, masing-masing harus taat dan patuh pada 

ketentuan yang berlaku di organisasi. 

e) Punya Tempat/Sekretariat Bagi setiap organisasi 

sangat diperlukan tempat atau sekretariat. 

Sekretariat berfungsi tempat menyusun strategi, 

perencanaan segala sesuatu, tempat 

bermusyawarah dan berkerja. Salah satu alat 

pemersatu yang digunakan dalam berkumpul, 

bekerja dan tempat bermusyawarah. Seluruh 

alamat surat akan ditujukan melalui 

sekretariat.Mengoptimalkan Pengelolaan 

Organisasi Secara Efektif dan Efesien 

f) Punya Modal (SDM/SDA atau Uang) Modal juga 

dianggap penting untuk memajukan sebuah 

organisasi. Salah satu modal yang sangat berarti 

adalah Sumber Daya Manusia. Hal ini menjadi nilai 

jual yang sangat berarti bagi organisasi. Ketika 

sumber daya lainnya tidak ada, tidak terlalu 

menyulitkan perkembangan roda organisasi. 

Contoh, organisasi bergerak di Bidang Jasa. 
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BAB VII 

DESAIN ORGANISASI 

Desain organisasi merupakan proses memilih 

dan mengelola segala aspek – aspek dalam organisasi 

sehingga menciptakan suatu struktur organisasi 

tertentu untuk mencapai tujuan bersama..  

 Pada umumnya orang akan menganggap 

struktur sama dengan desain organisasi. Sesungguhnya 

desain organisasi merupakan proses perkembangan 

hubungan dan penciptaan struktur untuk mencapai 

tujuan organisasi. Jadi sruktur merupakan hasil dari 

proses desain. Proses desain merupakan suatu kegiatan 

yang bersifat kontinu dan dirancang oleh manager. 

Apapun bentuk atau hasil dari proses desain tersebut, 

para perancang desain organisasi harus merancang 

sebuah organisasi yang dapat membuat organisasi 

tersebut tetap bertahan hidup. Selain itu pemilihan 

desain organisasi tersebut akan menentukan besar 

kecilnya organisasi. Setiap ukuran organisasi akan 

memberikan keuntungan masing –masing, namun di 
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harapkan tercapainya tujuan organisasi dan juga 

eksistensi dari organisasi. 

7.1. Faktor Utama yang menentukan Desain 

Organisasi 

Adapun faktor utama yang menentukan sebuah 

desain (struktur organisasi) yaitu : 

1. Srategi organisasi Struktur organisasi adalah satu 

cara atau strategi manajemen untuk meraih tujuan 

organisasi. Maka pemilihan struktur akan sangat 

erat hubungannya dengan strategi organisasi 

secara umum. Lebih tepatnya adalah struktur 

mengikuti strategi organisasi. Jika strategi 

prusahaan adalah perluasan pasar hingga tingkat  

internasional maka struktur juga harus mengikuti 

strategi tersebut. Jika focus strategi adalah 

produksi maka struktur harus mengikuti ini untuk 

menguatkan sector produksi. 

2. Ukuran organisasi model struktur yang hanya 

cocok untuk perusahaan kecil seperti sentralisasi. 

Sebagaimana departementalisasi sangat cocok 

untuk perusahaan yang sudah besar. Maka dari itu 
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ukuran organisasi sangat tidak mungkin sebuah 

toko kecil tetapi memaksakan menggunakan 

departementalisasi seperti perusahaan lintas 

negara. Jadi ukuran desain organisasi harus 

disesuaikan dengan struktur organiasasi 

3. Tekhonologi saat ini tekhonologi menjadi sarana 

mempercepat dan memperbesar hasil produksi. 

Seperti perusahaan mobil lebih cenderung 

memakai tekhonologi robot untuk merakit 

mobilnya. Hal ini jelas mempengaruhi struktur 

organisasi, misalnya dengan adanya mesin maka 

akan mengurangi jumlah pekerja perakit dan 

menambah mekanik untuk memantau dan merawat 

mesin – mesin tersebut. 

4. Lingkungan yang di maksut di sini adalah 

lembaga – lembaga atau kekuatan – kekuatan di 

luar organisasi yang mempengaruhi kinerja 

organisasi, seperti pemasok, pelanggan, 

pemerintah, pesaing dll. Bagaimana hubungannya 

dengan struktur misalnya dengan adanya pesaing 

baru dan mengancam penjualan perusahaan maka 

struktur akan menyesuaikan dengan memperkuat 
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divisi pemasaran dan penjualan atau dengan 

meningkatkan kemampuan divisi inovasi sehingga 

akan terus menghasilkan produk yang fresh yang 

dapat mempertahankan pangsa pasar yang sudah 

ada. 

7.2. Struktur Organisasi Formal dan Informal 

Dalam klasifikasi organisasi, terdapat 

klasifikasi popular di mana organisasi – organisasi di 

bagi dalam klompok formal dan informal. Pembagian 

tersebut tergantung dari tingkatan atau derajat mereka 

yang terstruktur. Sesungguhnya pembagian yang di 

sajikan merupakan wujud ekstrim, karena dalam 

kenyataan tidak mungkin kita menjumpai sebuah 

organisasi yang formal sempurna atauinformal 

sempurna. 

1. Organisasi  formal menunjukan tugas – tugas 

terspesifikasi bagi masing – masing anggotanya. 

Hierarki sasaran – sasaran organisasi – organisasi 

formal di nyatakan secara eksplisit. Status, 

Prestise, imbalan pangkat dan jabatan, serta 

praysyarat – praysyarat lainnya terurutkan dengan 
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baik dan terkendalikan. Organisasi formal bersifat 

tahan lama dan terencana. Mengingat bahwa 

organisasi formal ditekankan memiliki 

keteraturan, maka biasanya organisasi formal 

relatife bersifat tidak fleksibel. 

2. Organisasi informal umumnya terorganisasi 

secara “lepas”, fleksibel, tidak terumuskan dengan 

baik dan bersifat spontan. Keanggotaan pada 

organisasi organisasi informal dapat di capai baik 

secara sadar maupun secara tidak sadar dan kerap 

kali sulit untuk menentukan waktu yang pasti pada 

diri seseorang untuk menjadi anggota organisasi 

tersebut. Sifat pasti hubungan – hubungan antara 

para anggota, dan bahkan tujuan – tujuan 

organisasi yang bersangkutan tidak terspesifikasi. 

Contoh – contoh organisasi misalnya : Suatu 

pertemuan makan malam bersama, orang 

yangkebetulan lewat sewaktu kecelakaan mobil 

terjadi, dan lain – lain. 
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7.3. Bentuk struktur Organisasi Formal 

Bentuk organisasi formal memperlihatkan sifat 

– sifatnya khusus tertentu. Meskipun sifat tersebut 

dapat di wajibkan yang mana agak berubah – ubah dari 

yang lain ke lainnya, di lihat dari kebiasaan sifat wajib 

ini berbeda pada beberapa tindakan dalam organisasi 

formal pada umumnya. Henry G Hodges 

mengemukakan empat bentuk organisasi yaitu 

1. Bentuk piramida bentuk ini yang paling banyak 

digunakan karena sederhana jelas dan mudah 

dimengerti 

2. Bentuk vertikal bentuk vertikal agak 

menyerupai bentuk piramida yaitu dalam hal 

paling tahan kekuasaan dari atas ke bawah 

hanya Bagan vertikal berwujud tegak s 

3. Bentuk horisontal digambarkan dari kiri ke 

kanan 

4. Bentuk lingkaran Bagan ini menekankan pada 

hubungan antara jabatan dengan jabatan lain 
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7.4. Departementalisasi 

Departementalisasi adalah dasar yang di pakai 

untuk penentuan bagian-bagian pada organisasi yang 

akan bertanggung jawab serta mengelompokan 

pekerjaan secara bersama – sama. Setelah pekerjaan di 

pecah – pecah spesialisasi, manajer perlu 

mengelompokan bersama sehingga tugas yang sama 

dapat di kondisikan dalam satu basis untuk 

memudahkan kondisinya. Dasar – dasar 

departementalisasi antara lain departementalisasi 

fungsional, produk, wilayah gepgrafis dan 

departementalisasi menurut pelanggan 

(Robbins:2007). 

1. Departementalisasi Fungsional  

Departementalisasi berdasarkan pada aktifitas 

atau fungsi – fungsi yang dilakukan, sperti 

penjualan, keuangan dan sebagainya (sunyolo dan 

Burhanudin; 2002). Cara pengelompokan ini 

adalah cara pengelompokan yang paling popular 

(Robbins: 2007). Berikut contoh bagan 

departementalisasi berdasarkan fungsional 
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Tabel 7. 1 Struktur Organisasi berdasarkan  

pendekatan Fungsional 

Sistem departementalisasi fungional ini 

memiliki keunggulan berupakedalaman 

spesialisasi dan efisiensi dalam koordinasi. 

Dengan system inimaka koordinasi antar individu 

dengan fungsional yang sama akan lebihintens dan 

menghasilkan keputusan yang lebih baik karena 

setiap orangdengan keahlian dan fungsi yang sama 

dikumpulkan menjadi satu. Namun begitu bukan 

tanpa kelemahan, kelemahan dari system ini 

adalah komunikasi antar department akan kurang 

Manajer 

Produksi 

Manajer 

SDM 

Manajer 

Keuangan 

Dirut PT 

ABC 

Manajer 

Pemasar

an 

Bag. 

keuanga

n 

Bag. 

Pajak 

Bag. 

Rekrutme

nt 

Bag. 

Litbang 

Bag. 

Penjuala

n 

Bag. 

Promosi 

Bag. 

Produksi 

Bag. 

Penggudangan 



114 

 

baik yang akan menimbulkan gap antar 

departemen. jika figure pimpinan puncak 

perusahaan lemah dalammengakomodasi dan 

memfasilitasi diskusi antar departemen, maka 

akan sangat mungkin terjadi perpecahan dan 

misscomunication antar departemen. 

2. Departementalisasi Produk 

Jenis departementalisasi berdasarkan produk 

yang dihasilkan. Masing - masing divisi terpisah 

untuk menghasilkan produk yang berbeda namun 

masih dalam satu perusahaan. Misalnya PT ABC 

memiliki beberapa jenis produk dari mulai produk 

sabun mandi, susu, mie instan, pasta gigi, dan 

sebagainya, maka dapat dibuat sebagai gambar 7.2 

berikut 
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Gambar 7. 1 Struktur Organisasi berdasarkan  

pendekatan Produk 

 

Kelebihan dari sistem ini adalah spesialisasi 

pekerjaan dan lebih dekat dengan pelanggan. 

Dekat dengan pelanggan merupakan hal penting 

dalam pemasaran modern. Jika produsen 

mengetahui dengan pasti apa yang diinginkan 

pelanggan maka akan lebih mudah bagi 

perusahaan mencapai profit yang 

berkelangsungan. Adapun kekurangannya adalah 

fungsi rangkapdan gap antar produk. Fungsi 

rangkap yang dimaksud disini adalah akan ada 

beberapa departemen produksi untuk setiap 

produk, beberapa departemen pemasaran untuk 

setiap produk, dst 
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3. Departementalisasi Wilayah 

Departementalisasi berdasarkan wilayah 

geografis. Pertimbangan departementalisasi ini 

adalah bahwa seluruh kegiatan pada wilayah 

tertentu seharusnya menjadi tanggung jawab 

seorang manager. Oleh sebab itu manager tersebut 

bertanggung jawab terhadap wilayah 

geografisnya. 

 

 

 

 

 

Gambar 7. 2 Struktur Organisasi berdasarkan  

pendekatan wilayah 

 

Kekuatan dari pembagian wilayah geografis 

ini adalah penanganan masalah yang efektif dan 

dapat melayani pasar dengan lebih baik. hal ini 

dapat dilakukan karena wilayah kerja yang lebih 

Bandung Malang Jakarta 

Dirut PT ABC 

Surabaya 
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terfokus dan tidak perlu otorisasi pusat untuk 

setiap masalah yang timbul di wilayah tertentu. 

Masalah yang ada pada suatu wilayah tertentu 

belum pasti menjadi masalah juga di wilayah lain, 

sehingga menuntut penyelesaian yang berbeda 

pula. Sehingga sistem ini lebih efektif. 

Kekurangan system ini adalah gap antar wilayah 

dan fungsi rangkap. Pasti akan terjadi gap antar 

wilayah karena kebijakan yang berbeda juga antar 

wilayah dan juga terjadi rangkap fungsional dalam 

perusahaan. Kekuatan manajemen pusatlah yang 

menentukan agar antar wilayah ini tetap berjalan 

harmonis. 

 

4. Departementalisasi Pelanggan 

Jenis departementalisasi berdasarkan 

pelanggan. Kelebihan dari system ini adalah cepat 

terpenuhinya kebutuhan pelanggan karena setiap 

pelanggan di pegang oleh divisi khusus. Karena 

setiap lini pelanggan memiliki kemauan dan 

kebutuhan yang berbeda-beda, maka dengan 

system departementalisasi pelanggan ini 



118 

 

perusahaan akan mampu memberikan yang terbaik 

bagi setiap jenis pelanggannya. Adapun 

kelemahannya adalah terdapat rankap fungsi 

seperti departemen lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. 3 Struktur Organisasi berdasarkan  

pendekatan Pelanggan
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BAB VIII 

PELAKSANAAN ACTUATING DAN 

MOTIVASI 

8.1. Pengertian Actuating 

Setelah fungsi manajemen yaitu planing, 

organizing, selanjutnya adalah actuating. Actuating 

adalah salah satu hal yang paling utama karena terkait 

dengan proses pelaksanaan dari perencanaan dan 

pengorganisasian yang sudah dilakukan sebelumnya. 

Karena sehebat apapun perencanaan dan 

pengorganisasian yang dilakukan sebelumnya jika 

tidak dilaksanakan dengan baik, maka perusahaan tidak 

akan bisamencapai tujuannya. 

8.2. Pentingnya Actuating 

Actuating merupakan proses tindakan 

penggerakan semua anggota kelompok untuk mencapai 

sasaran yang telah ditargetkan. Hal yang penting untuk 

diperhatikan dalam pelaksanaan (actuating) ini adalah 

bahwa seorang karyawan akan termotivasi untuk 

mengerjakan sesuatu jika Merasa yakin akan mampu 

mengerjakannya. Yakin bahwa pekerjaan tersebut 
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memberikan manfaat bagi dirinya. Tidak sedang 

dibebani oleh problem pribadi atau tugas lain yang 

lebih penting atau mendesak. Lebih rinci lagi actuating 

penting untuk : 

1. mempengaruhi orang orang agar bersedia 

melakukan apa yang diinginkan atau apa yang 

tidak dinginka 

2. Menaklukkan gaya tolak seseorang jika ada 

anggota karyawan yang enggan mengerjakan 

tugasnya melalui fungsi ini sebagai solusinya 

3. membuat orang dapat mengerjakan tugasnya 

dengan baik melalui fungsi ini pula dapat 

membuat orang mengerjakan pekerjaan dengan 

baik 

 

8.3. Motifasi 

Motivasi adalah keadaan kejiwaan dan sikap 

mental manusia yang memberikan energi, mendorong 

kegiatan dan mengarahkan atau menyalurkan perilaku 

kearah mencapai kebutuhan yang memberi kepuasan 

atau mengurangi ketidakseimbangan. Secara singkat 
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disatu pihak secara pasif motivasi tampak sebagai 

kebutuhan sekaligus sebagai pendorong yang 

menggerakkan semua potensi, baik itu karyawan 

maupun sumber daya lainnya, sebagai suatu usaha 

positif dalam menggerakkan daya potensi yang 

dimiliki agar berhasil mencapai tujuan yang ingin 

dicapai. Motivasi dapat memberi energi bagi segala 

potensi yang ada. Berikut merupakan pengertian dan 

definisi motivasi menurut pendapat para ahli 

1. Menurut Hamalik (1992), Pengertian Motivasi 

merupakan perubahan energi dalam diri atau 

pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya 

perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. 

2. Menurut Sardiman (2006), Pengertian Motivasi 

merupakan perubahan energi dalam diri seseorang 

yang ditandai dengan munculnya felling dan 

didahului dengan tanggapan terhadap adanya 

tujuan. 

3. Menurut Mulyasa (2003), Pengertian Motivasi 

merupakan tenaga pendorong atau penarik yang 

menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu 
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tujuan tertentu. Peserta didik akan bersungguh-

sungguh karena memiliki motivasi yang tinggi. 

4. Menurut Victor H. Vroom, motivasi ialah sebuah 

akibat dari suatu hasil yang ingin diraih atau 

dicapai oleh seseorang dan sebuah perkiraan 

bahwa apa yang dilakukannya akan mengarah 

pada hasil yang diinginkannya. 

5. Robbins dan Judge, motivasi ialah suatu proses 

yang menjelaskan intensitas, arah dan ketekunan 

individu agar dapat mencapai tujuannya. 

Dari pengertian-pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwa motivasi adalah sebuah energi 

yang ada pada diri seseorang, energi ini muncul 

ketika seseorang memiliki tujuan atau sasaran 

yang ingin dicapai. 

8.4. Fungsi dan Tujuan Motifasi 

1. Fungsi Motifasi 

Motivasi memiliki fungsi bagi seseorang, 

karena motivasi dapat menjadikan seseorang 

mengalami perubahan kearah yang lebih baik. Motivasi 
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juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan 

sesuatu. Menjelaskan motivasi akan mendorong 

seseorang untuk melakukan sesuatu, karena motivasi 

memiliki fungsi seperti mendorong manusia untuk 

berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang 

melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini adalah 

motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan 

dikerjakan. Oleh karena itu motivasi dapat memberikan 

arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan 

rumusan tujuannya. 

 

2. Tujuan motivasi 

Motivasi yang dimiliki  seseorang dipengaruhi 

oleh stimuli atau kekuatan intrinsik yang ada pada 

dirinya, stimuli eksternal juga dapat mempengaruhi 

motivasi, tetapi motivasi itu sendiri mencerminkan 

reaksi individu terhadap stimuli tersebut. Adapun 

tujuan pemberian motivasi menurut Hasibuan, antara 

lain: 

a) Mendorong gairah dan semangat kerja 

bawahan. 
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b) Meningkatkan moral dan kepuasan kerja 

karyawan. 

c) Meningkatkan produktivitas kerja 

karyawan. 

d) Mempertahankan loyalitas dan kestabilan 

karyawan perusahaan. 

e) Meningkatkan disiplin dan menurunkan 

tingkatan abseni karyawan. 

8.5. Teori Motivasi 

1. Teori Motivasi Abraham Maslow 

Abraham maslow membuat hipotesis bahwa 

dalam setiap diri manusia terdapat hierarki dari lima 

kebutuhan, yaitu fisiologis (rasa lapar, haus, seksual, 

dan kebutuhan fisik lainnya), rasa aman (rasa ingin 

dilindungi dari bahaya fisik dan emosional), sosial 

(rasa kasih sayang, kepemilikan, penerimaan, dan 

persahabatan), penghargaan (faktor penghargaan 

internal dan eksternal), dan aktualisasi diri 

(pertumbuhan, pencapaian potensi seseorang, dan 

pemenuhan diri sendiri). 
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2. Teori Motivasi Harzbeg 

Menurut Herzberg (1966), ada dua jenis faktor 

yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai 

kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan. Dua 

faktor itu disebutnya faktorhigiene (faktor ekstrinsik) 

dan faktor motivator (faktor intrinsik). Faktor higiene 

memotivasi seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan, 

termasuk didalamnya adalah hubungan antar manusia, 

imbalan, kondisi lingkungan, dan sebagainya (faktor 

ekstrinsik), sedangkan faktor motivator memotivasi 

seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan, yang 

termasuk didalamnya adalah achievement, pengakuan, 

kemajuan tingkat kehidupan, dsb (faktor intrinsik). 

3. Teori Motivasi MC Clelland 

Menurut  Mc Clelland (1961), menyatakan 

bahwa ada tiga hal penting yang menjadi kebutuhan 

manusia, yaitu: 

a. Need for achievement (kebutuhan akan prestasi 

dorongan untuk melebihi, mencapai standar-   

standar, berusaha keras untuk berhasil.) 
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b. Need for afiliation keinginan untuk menjalin 

suatu hubungan antarpersonal yang ramah dan 

akrab (kebutuhan akan hubungan 

sosial/hampir sama dengan soscialneed-nya 

Maslow) 

c. Need for Power kebutuhan untuk membuat 

individu lain berperilaku sedemikian rupa 

sehingga mereka tidak akan berperilaku 

sebaliknya (dorongan untuk mengatur). 
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BAB IX  

KOMUNIKASI 

9.1. Pengertian Komunikasi  

Komunikasi adalah sebuah aktifitas 

penyampaian informasi yang dapat berupa pesan, eda 

serta gagasan yang dilakukan dari satu pihak ke pihak 

lainnya. Hal ini dilakukan untuk mempermudah kedua 

belah pihak untuk melakukan koordinsasi. Komunikasi 

juga dapat diartikan sebagai sebuah interkasi yang 

dilakukan dua orang atau lebih untuk menyampaikan 

pesan atau informasi. Menurut para ahli komunikasi 

dapat diartikan sebagai berikut : 

1. Himstreet dan Baty dalam business 

communication ; principles and methods, 

Komunikasi adalah proses pertukaran informasi 

antara individu melalui sesuatu system yang biasa 

(lazim). Baik dalam symbol-simbol,sinyal-sinyal 

maupun prilaku atau tindakan. Sementara itu 

menurut Boove, Komunikasi adalah suatu 

pengiriman dan penerimaan pesan. 
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2. Everett M. Rogers, pengertian komunikasi adalah 

proses pengalihan ide dari satu sumber ke satu 

penerima atau lebih dengan tujuan agar mengubah 

tingkah laku. 

3. James A. F. Stoner, pengertian komunikasi 

adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha 

untuk memberikan pengertian dan informasi 

dengan cara menyampaikan pesan kepada orang 

lain. 

4. Widjaya, arti Komunikasi adalah hubungan 

kontak antar dan antara individu maupun 

kelompok. 

5. Anderson, pengertian Komunikasi adalah 

rangkaian langkah serah terima maksud yang 

terjadi dengan dinamis serta konstan berubah 

sesuai dengan kondisi yang berlaku. 

6. Lexicographer, definisi komunikasi adalah upaya 

yang bertujuan untuk memberi dan meraih 

kebersamaan. Tujuan yang ingin diinginkan kedua 

beluah pihak akan tercapai bila mereka 

berkomunikasi dan memiliki pemahaman yang 

selaras tentang informasi yang saling ditransfer. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Everett_Rogers
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7. Aristoteles, definisi komunikasi adalah usaha 

yang berfungsi sebagai alat warga masyarakat 

dalam berperan serta dalam demokrasi. 

8. Hoben, definisi komunikasi adalah suatu proses 

transfer pemikiran maupun ide dan gagasan yang 

diutarakan secara lisan. 

9. Panuju, pengertian Komunikasi adalah arus 

sistem yang melekat serta kinerja antar bagian-

bagian organisasi yang mengeluarkan suatu 

keharmonisan. 

10. Murphy & Mendelson, pengertian komunikasi 

adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk 

mempertahankan dan menjalin hubungan 

interpersonal. 

11. Rogers & D. Lawrence Kincaid, definisi 

komunikasi adalah sebuah tahapan dimana dua 

orang atau lebih saling bertukar informasi satu 

sama lain, yang pada pokoknya akan muncul 

saling pengertian yang bersifat mendalam. 

12. Shannon dan Weaver, pengertian Komunikasi 

adalah wujud interaksi manusia yang keduanya 
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ada ikatan dan saling mempengaruhi satu sama 

lain, baik sengaja atau tidak sengaja. 

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan 

bahwa komunikasi ini paling tidak melibatkan dua 

orang atau lebih dan proses pemindahannya bisa 

melalui cara-cara berkomunikasi yang biasa dilakukan 

oleh seseorang secara lisan, tulisan, maupun sinyal-

sinyal non verbal. 

Di dalam kehidupan sehari-hari pada umumnya kita 

mengenal dua macam Komunikasi yang sering kita 

lakukan seperti ;  

a. Komunikasi Antar Pribadi 

Komunikasi Antar Pribadi (Interpersonal 

communications) adalah proses saling bertukar 

informasi serta pemindahan pengertian antara 

dua individu atau lebih di dalam suatu 

kelompok kecil manusia. 

b. Komunikasi Dalam Organisasi 

Komunikasi Dalam Organisasi (Organization 

Communications) adalah proses dimana 
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pembicara memberikan informasi secara 

sistematis dan memindahkan pengertian kepada 

orang-orang di dalam organisasi dan juga 

kepada orang-orang dan lembaga-lembaga di 

luar organisasi namun masih terkait dengan 

organisasi tersebut. 

9.2. Pola Komunikasi 

Pola komunikasi disini dapat dipahami sebagai 

pola hubungan antara dua orang atau lebih dalam 

pengiriman dan penerimaan pesan dengan cara yang 

tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. 

Pola komunikasi merupakan model dari proses 

komunikasi, sehingga dengan adanya berbagai macam 

model komunikasi dan bagian dari proses komunikasi 

akan dapat ditemukan pola yang cocok dan mudah 

digunakan dalam berkomunikasi. Pola komunikasi 

identik dengan proses komunikasi, karena pola 

komunikasi merupakan rangkaian dari aktivitas 

menyampaikan pesan sehingga diperoleh feedback dari 

penerimaan pesan. Dari proses komunikasi, akan 

timbul, model, pola, bentuk, dan juga bagian-bagian 

kecil yang berkaitan erat dengan proses komunikasi. 
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Sedangkan proses komunikasi tidak lain adalah suatu 

kegiatan atau aktivitas secara terus menerus dalam 

kurun waktu tertentu. Proses komunikasi dimulai dari 

pikiran orang yang akan menyampaikan pesan .baik 

berupa ucapan ataupun isyarat gambar. Proses 

selanjutnya dengan melalui transmisi berupa media dan 

perantara atau channel misalnya telepon, surat, secara 

lisan, dan lain-lain, maka pesan yang disampaikan tiba 

pada si penerima. Dalam diri penerima, pertama-tama 

ia menerima pesan, kemudian mencoba menafsirkan 

pesan (dekode) dan akhirnya memahami isi pesan. 

Jawaban atau reaksi dari penerima pesan kepada 

pengirim pesan merupakan umpan balik (feedback). 

Apabila terjadi perubahan dari diri penerima pesan, 

berarti komunikasi itu berhasil. Dari pernyataan 

tersebut, dapat kita simpulkan unsur-unsur yang ada 

dalam proses komunikasi yaitu source atau sumber, 

communicator sebagai penyampai pesan, message 

(pesan), channel (saluran atau media), communicant 

sebagai penerima pesan, dan efek sebagai hasil 
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9.3. Proses Komunikasi 

Komunikasi didefinisikan sebagai sesuatu 

proses, misalnya seorang komunikator menyampaikan 

pesan  berupa lambang-lambang mengandung arti 

lewat saluran tertentu kepada komunikan. Dalam 

pengertian ini tampak dalam Proses Komunikasi  

diawali dengan komunikator yang menyampaikan 

pesan dan diakhiri dengan komunikan yang menerima 

pesan.sebagai suatu proses, komunikasi tidak 

mempunyai titik awal atau titik akhir. Proses 

Komunikasi berlangsung dalam keadaan dinamik, 

berkelanjutan, berubah-ubah, on-going tanpa starting 

point atau stopping point. Agar peristiwa komunikasi 

itu mudah dipelajari ,kita sengaja menciptakan titik 

awal dan titik akhir. Untuk menganalisis dinamika 

proses komunikasi. 

Secara umum komunikasi dilakukan secara 

lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua 

belah pihak. Jika bahasa verbal tidak dimengerti oleh 

keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan 

menggunakan gerak-gerik badan, dan menunjukkan 
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sikap tertentu seperti tersenyum, mengangkat bahu dan 

sebagainya. Komunikasi ini disebut komunikasi 

nonverbal. Tujuan dari komunikasi adalah untuk 

menciptakan komunikasi yang efektif (sesuai dengan 

tujuan komunikasi pada umumnya). Proses komunikasi 

terjadi apabila ada interaksi antar manusia dan ada 

penyampaian pesan untuk mewujudkan motif 

komunikasi. 

1. Komunikator 

Komunikator adalah pihak yang bertindak sebagai 

pengirim pesan atau orang yang berinisiatif dalam 

memulai sebuah komunikasi. komunikator bukan 

hanya berperan dalam menyampaikan pesan 

kepada penerima, tetapi seorang komunikator juga 

memberikan tanggapan terhadap komunikasi yang 

terjadi, serta memberikan jawaban atas pertanyaan 

dan masukan yang disampaikan oleh penerima, 

dan yang terkena dampak dari proses komunikasi 

yang berlangsung, baik secara langsung maupun 

tidak langsung 
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2. Pesan 

Pesan adalah sebuah pemberitahuan, kata, atau 

komunikasi baik lisan maupun tertulis, yang 

dikirimkan dari satu orang ke orang lainnya. 

Pesan adalah inti dari proses komunikasi yang 

dilakukan. Pesan dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu pesan verbal dan non-verbal. Pesan verbal 

adalah pesan dimana penyampaiannya 

menggunakan kata-kata, dan penerima dapat 

memahami secara langsung berdasarkan apa yang 

didengarkannya. Sedangkan, pesan non-verbal 

merupakan pesan dimana penyampaiannya tidak 

menggunakan  kata-kata secara langsung, artinya 

penerima akan memahami artinya berdasarkan 

tingkah laku, gerak tubuh dan mimik wajah 

3. Penerima 

Penerima adalah pihak yang memperoleh pesan 

yang dikirmkan oleh sumber. Pesan yang diterima 

tersebut dapat terdiri dari kata-kata, gerakan, 

mimik, ekspresi wajah sentuhan, atau apapun yang 

dapat memberikan stimulus si penerima. Setelah 

itu, penerima bertugas mencerna dan merespon 
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stimulus yang diberikan dengan mendengar, 

melihat, membau, atau merasakan.  

 

4. Feedback 

Feedback adala tanggapan yang berisikan kesan 

dari penerima pesan dalam bentuk non verbal 

maupun verbal. Tanpa adanya tanggapan bagi 

sepenerima pesan seorang manajer tidak akan 

mengetahui secara pasti apakah pesan yang 

diberikan sudah di terima dan dipahami dengan 

benar. Respon yang diberikan sipenerima pesan 

dapat berupa tanggapan secara langsung untuk 

memberitahun si pengirim pesan bahwa 

sipenerima memahami apa yang dimaksud  

9.4. Gangguan Komunikasi 

Penggunaan Media untuk menyampaikan pesan 

dapat mengalami gangguan, yang dalam bahasa inggris 

disebut noise. Gangguan adalah “ segala sesuatu yang 

menghambat atau mengurangi kemampuan kita untuk 

mengirim dan menerima pesan”.  
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Gangguan komunikasi itu meliputi : 

a) Pengacu indra,misalnya suara terlalu keras atau 

lemah di tempat menerima pesan , bau 

menyengat,udara panas dan lain-lain. 

b) Factor-faktor pribadi antara lain; 

prasangka,lamunan,perasaan tidak cakap.  

Jadi bisa disimpulkan setelah membaca dari sumber 

yang tertera dan dari penjelasan yang ada di internet. 

Dalam proses komunikasi, setidaknya dikenal tiga 

macam gangguan yang terdapat dalam pengiriman 

pesan, yakni : 

a) Gangguan fisik merupakan gangguan yang 

disebabkan oleh adanya suara atau kebisingan 

lain di sekitar tempat pengiriman pesan, seperti 

adanya desingan suara mobil atau radio. 

b) Gangguan psikologis merupakan gangguan 

yang disebabkan karena sudah 

adanya pemikiran lain di kepala penerima, 

sehingga membuat penerima seolah tidak setuju 

https://id.wikipedia.org/wiki/Fisik
https://id.wikipedia.org/wiki/Suara
https://id.wikipedia.org/wiki/Mobil
https://id.wikipedia.org/wiki/Radio
https://id.wikipedia.org/wiki/Psikologis
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemikiran&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala
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atau tidak bisa menyerap dengan baik mengenai 

pesan yang dikirimkan oleh sumber. 

c) Gangguan semantik merupakan gangguan yang 

disebabkan oleh adanya perbedaan makna yang 

dipahami oleh sumber dan penerima.Biasa 

terjadi pada istilah-istilah jargon atau rumit. 

9.5. Komunikasi dalam Organisasi 

Cakupan komunikasi sangatlah luas. 

komunikasi dalam organisasi merupakan komunikasi 

yang dijalankan dan dibentuk pada tubuh organisasi 

atau struktur organisasi. Struktur organisasi sangat 

mempengaurhi proses komunikasi yang terbentuk. 

Komunikasi sangat diperlukan terkait dengan 

koordinasi antara sumber daya manusia di dalam 

organisasi serta komunikasi sangat penting agar dapat 

bertukaran ide dan gagasan 

9.5.1. Tahapan Komunikasi dalam organisasi 

Adapun beberapa tahapan tahapan mengenai 

model proses komunikasi dalam organisasi yaitu: 

  

https://id.wikipedia.org/wiki/Semantik
https://id.wikipedia.org/wiki/Makna
https://id.wikipedia.org/wiki/Istilah
https://id.wikipedia.org/wiki/Jargon
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a) Tahap penciptaan gagasan atau tahap ideasi 

Dapat dilakukan oleh pihak pengiriman 

informasi (komunikator=communicator) 

b) Tahap penyusunan gagasan dalam bentuk 

simbol atau tanda tanda sandi (tahap 

enconding) 

Simbol atau tanda-tanda sandi yang berupa 

gambar gambar yang menunjukan mengandung 

arti. 

c) Tahap pengiriman 

Gagasaan yang sudah di susun dalam wujud 

simbol simbol atau tanda tanda sandi yang di 

sampaikan melewati saluran atau media 

komunikasi yang sudah di sediakan oleh 

organisasi yang ber tanggung jawab. 

d) Tahap penerimaan 

Informasi yang telah dikirim oleh komunikator 

lewat media komunikasi di terima oleh pihak 

penerima informasi. 

e) Tahap menginterprediksikan gagasan atau 

pesan yang di terima 
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Tahap yang di sebut juga tahap decoding. 

Dalam tahap ini gagasan gagasan atau pesan 

pesan yang telah di terima di interprediksikan 

atau di artikan 

f) Tahap tanggapan 

Adalah tahapan terakhir, tahapan ini dilakukan 

jika penerima berita melakukan interpretasi 

terhadap informasi yang telah di terima dari 

sipemberi pesan.  

 

9.5.2. Jenis-jenis Komunikasi 

1. Komunikasi vertikal 

komunikasi vertikal terbagi menjadi dua yaitu 

komunikasi ke atas (upward comunication) dan 

komunikasi ke bawah (Downword 

comunication) 

a. Upword comunication 

Komunikasi yang mengalir dari tingkat 

yang lebih rendah atau bawahan mengirim 

pesan atau informasi ke tingkat yang lebih 

tinggi atau atasanya biasanya terbentuk 

saran ada usulan laporan laporan Periodik 
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gagasan permintaan untuk diberikan 

keputusa 

 

Fungsi komunikasi dari bawah ke atas ini 

adalah untuk   

1) menyampaikan pesan atau informasi 

tentang pekerjaan atau tugas yang telah 

dilaksanakan 

2) Menyampaikan pesan atau informasi 

tentang masalah masalah pekerjaan atau 

tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh 

bawahan 

3) Menyampaikan saran saran perbaikan 

dari bawahan 

4) Menyampaikan usulan atau keluhan 

dari bawahan baik tentang diri sendiri 

maupun dalam pekerjaannya 

b. Downword comunication 

Komunikasi yang berlangsung dari tingkat 

jabatan yang tinggi mengirimkan pesan atau 

informasi kepada tingkat jabatan yang lebih 

rendah atau bawahannya biasanya berupa 
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nasehat atau saran motivasi instruksi 

informasi memberikan pengarahan 

penilaian kinerja dan lain sebagainya 

 

Fungsi komunikasi dari atas ke bawah ini 

adalah untuk 

1) memberikan dan menyampaikan kerja 

kepada bawahan 

2) Memberi penjelasan tentang tugas yang 

harus dilaksanakan 

3) Memberi dan menyampaikan informasi 

tentang peraturan peraturan yang 

berlaku 

4) Memberi motivasi kepada karyawan 

untuk bekerja lebih baik 

2. Komunikasi Horizontal/Lateral 

Komunikasi horisontal atau adalah komunikasi 

yang berlangsung di antara para karyawan 

ataupun departemen yang memiliki kedudukan 

yang Soleh sel komunikasi ini dirancang untuk 

mempermudah koordinasi dan penanganan 

masal 
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Fungsi arus komunikasi horisontal ini adalah 

untuk 

a. Memperbaiki Koordinasi tugas 

b. Berupaya pemecahan masalah 

9.6. Komunikasi Informal 

Komunikasi informal merupakan salah satu 

jenis komunikasi antar individu yang biasanya terjadi 

dalam sebuah organisasi. Namun, dalam komunikasi 

informal disampaikan secara spontan dan tanpa 

direncanakan sebelumnya. Dengan kata lain 

komunikasi informal ini dilakukan tanpa campur 

tangan struktur organisasi. Komunikasi formal 

dilakukan saat individu dalam organisasi 

menyampaikan informasi berupa isu, gosip maupun 

rumor yang beredar. 

Di dalam komunikasi informal, pada umumnya 

tidak mempedulikan struktur pesan atau informasi 

yang disampaikan. Bahkan komunikasi informal ini 

bergerak secara bebas tanpa adanya hirarki dan aturan 

yang berlaku. Oleh karena itu, komunikasi informal ini 
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digunakan dalam situasi yang tidak resmi atau dalam 

keadaan yang penting atau urgent. 

Adapun beberapa faktor yang mengakibatkan 

timbulnya komunikasi Informal : 

a. Pemuasan kebutuhan manusia 

b. Perlawanan terhadap pengaruh yang kaku 

dan membosankan dan monoton 

c. Sumber informasi sebagai tali pererat 

hubungan dalam suatu pekerjaan dan 

organisasi. 

kesimpulannya komunikasi Informal ini mempunyai 

manfaat seperti : 

1. Mempererat Hubungan Individu 

Saat anda menggunakan komunikasi informal 

dalam komunikasi organisasi, secara tidak 

langsung anda dapat memperat hubungan 

individu sesama anggota dalam suatu 

organisasi. Karena komunikasi informal ini 

sifatnya santai dan ringan. 
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2. Mencairkan Suasana 

Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa 

komunikasi informal ini bersifat santai, maka 

komunikasi informal ini dapat mencairkan 

suasana di saat komunikasi formal mulai 

tegang.  

3. Jembatan Komunikasi Formal 

Anda perlu menggunakan komunikasi informal 

ini sebagai intermezzo. Sama halnya dengan 

mencairkan suasana, bahwa komunikasi 

informal ini dapat dijadikan pembuka sebelum 

menuju ke obrolan yang sifatnya serius, agar 

tidak terlalu tegang dalam suatu percakapan   

9.7.  Efektivitas Komunikasi 

Tujuan dari sebuah komunikasi adalah untuk 

menyampaikan sebuah pesan sehingga penerima pesan 

dapat menerima dan mencerna informasi yang 



146 

 

diberikan. Untuk mencapai hal tersebut tentunya harus 

ada efektifitas komunikasi. Efektifitas komunikasi 

merupakan sebuah proses penyampaian pesan dimana 

isi pesan tersebut tersampaikan dan diberikan umpan 

baik (Feed back) sehingga timbul sebuah komunikasi 

dua arah 
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Bab X 

KEPEMIMPINAN (LEADHERSHIP) 

 

10.1. Definisi Kepemimpinan 

Kata pemimpin tidak lepas dari kehidupan 

sehari-hari kita. Pemimpin bisa saja ada di dalam 

keluarga, organisasi bahkan di pemerintahan. 

Pempimpin adalah seseorang yang mampu 

mempengaruhi individu atau kelompok tanpa harus 

tanpa harus mengindahkan alasanya. Pemimpin sendiri 

tidak lepas dari kepemimpinan dan kekuasaan. Dalam 

prakteknya  banyak orang mengatakan pemimpin dan 

kepemimpin merupakan hal yang sama, padahal hal 

tersebut merupakan hal yang berbeda. Pemimpin 

adalah orang yang bertugas memimpin sedangkan 

lepemimpinan adalah sikapnya  

Beberapa teori telah dikemukakan para ahli 

manajemen mengenai timbulnya seorang pemimpin. 

Teori yang satu berbeda dengan teori yang lainnya. 

Ada tiga teori yang paling menonjol yaitu sebagai 

berikut : 
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1. Teori Genetis 

Pada teori ini menjelaskan bahwa seseorang 

yang dilahirkan memang untuk menjadi 

seorang pemimpi. Ciri-cirinya dapat dilihat dari 

sikap dan bakat yang sudah di bawa sejak lahir 

untuk bisa menjadi seorang pemimpin. 

Menurut teori ini menyimpulkan bahwa tidak 

semua orang dapat menjadi seorang pemimpin, 

hanya orang-orang yang memiliki bakat dan 

kharisma yang dapat menjadi seorang 

pemimpin. 

 

2. Teori Sosial  

Menyatakan bahwa seseorang akan dapat 

menjadi pemimpin karena lingkungannya yang 

mendukung, keadaan dan waktu 

memungkinkan ia bisa menjadi pemimpin. 

Setiap orang dapat memimpin asal diberikan 

kesempatan dan diberikan pembinaan 

untuk  dapat menjadi pemimpin meskipun ia 

tidak memiliki pembawaan atau bakat. Adapun 
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istilah dari teori kepemimpinan sosial ini yaitu 

Pemimpin itu dibentuk bukan dilahirkan. 

 

4. Teori Ekologis  

Dalam teori kepemimpinan ekologis ini 

menyatakan bahwa gabungan dari teori genetis 

dan sosial, dimana seseorang akan menjadi 

pemimpin membutuhkan bakat dan bakat 

tersebut mesti selalu dibina agar berkembang. 

Kemungkinan untuk bisa mengembangkan 

bakat tersebut itu tergantung dari 

lingkungannya. 

Teori kepemimpinan yang keempat yaitu teori 

situasi, dalam teori kepemimpinan situasi ini 

menyatkaan bahwa seseorang dapat menjadi 

pemimpin ketika berada dalam situasi tertentu 

karena dia memiliki kelebihan-kelebihan yang 

dibutuhkan dalam situasi tersebut. Akan tetapi 

pada situasi yang lainnya, kelebihannya 

tersebut tidak dibutuhkan, akhirnya ia tidak 

akan menjadi pemimpin lagi, bahkan bisa jadi 

menjadi pengikut saja. 



150 

 

 

Berikut ini beberapa pendapat yang dikemukakan 

oleh para ahli mengenai definisi kepemimpinan : 

a) Menurut Hasibuan 

pemimpin adalah saat orang dengan wanan 

kepemimpinan yang mengarahkan bawahan 

untuk mengerjakan sebagian pekerjaan dalam 

mencapai tujan 

b) Menurut Kartono 

Kepemimpinan itu sifatnya spesifik, khas, 

diperlukan pada situasi khusus. Sebab dalam 

suatu kelompok yang melakukan aktifitas-

aktifitas tertentu, dan mempunyai satu tujuan 

serta peralatan-peralatan yang khusus. 

Pemimpin kelompok dengan ciri-ciri 

karakteristik itu merupakan fungsi dari situasi 

khusus. 

c) Menurut Dessler 

Pemimpin adalah mereka yang menggunakan 

wewenang untuk mengorganisasi mengontrol, 

mengontrol para bawahann yang bertanggung 
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jawab, agar semua bagian pekerjaan 

dikoordinasikan demi mencapai tujuan 

perusahaan. 

d) Menurut locke & assosites  

Kepemimpinan sebagai proses tujuh orang lain 

untuk mengambil langkah menuju sasaran 

pasar sasaran bersama 

e) Merton, “the social nature of leathership”. 

American journal of nuns, 1969.  

Kepemimpinan sebagai suatu hubungan antara 

pribadi di mana pihak lain mengadakan 

penyesuayan karena mereka berkeinginan 

untuk itu bukannya karena harus berbuat 

demikian 

f) P.igors  

“ leadhership and domination” kepemimpinan 

adalah suatu proses saling mendorong dan 

mengontrol sumber daya manusia dalam 

mengerjakan tujuan bersama melalui interaksi 

yang berasal dari perbedaan perbedaan yang 

ada 
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g) Sedangkan menurut Pancasila, 

Pemimpin harus bersikap sebagai pengasuh 

yang mendorong, menuntun, dan membimbing 

asuhannya.  

Jadi, kesimpulan dari definisi kepemimpinan 

adalah keseluruhan aktivitas seseorang yang memiliki 

kewenangan dan kemampuan untuk mempengaruhi 

orang lain atau bawahan melalui hubungan yang baik 

guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Mempengaruhi disini memiliki makna bahwa 

pemimpin tersebut dapat mengarahkan, membimbing 

dan mendapatkan dukungan dari bawahannya sendiri. 

10.2. Pendekatan Studi Kepemimpinan 

1. Pendekatan Sifat (trait approach) 

Pendekatan kesifatan, memandang 

kepemimpinan sebagai suatu kombinasi sifat-sifat 

(traits) yang tampak pada seseorang. 

Keberhasilan atau kegagalan seseorang 

pemimpin banyak ditentukan atau dipengaruhi oleh 
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sifat-sifat yang dimiliki oleh pribadi seorang 

pemimpin. Sifat-sifat itu ada pada seseorang karena 

pembawaan dan keturunan. Jadi, seseorang menjadi 

pemimpin karena sifat-sifatnya yang dibawa sejak 

lahir, bukan karena dibuat atau dilatih. 

Banyak ahli yang telah berusaha meneliti dan 

mengemukakan pendapatnya mengenai sifat-sifat baik 

manakah yang diperlukan bagi seorang pemimpin agar 

dapat sukses dalam kepemimpinannya. Ghizeli dan 

Stogdil misalnya mengemukakan adanya lima sifat 

yang perlu dimiliki seorang pemimpin, yaitu: 

kecerdasan, kemampuan mengawasi, inisiatif, 

ketenangan diri, dan kepribadian. Selain itu, dari hasil 

studi pada tahun 1920-1950, diperoleh kesimpulan 

adanya tiga macam sifat pribadi seorang pemimpin 

meliputi ciri-ciri fisik, kepribadian, dan kemampuan 

atau kecakapan. 

Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

berdasarkan pendekatan sifat, keberhasilan seorang 

pemimpin tidak hanya dipengaruhi oleh sifat-sifat 
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pribadi, melainkan ditentukan pula oleh kecakapan 

atau keterampilan (skills) pribadi pemimpin. 

2. Pendekatan Kekuasaan (power aprroach) 

 

Orang-orang yang berada pada pucuk pimpinan 

suatu organisasi seperti manajer, direktur, kepala dan 

sebagainya, memiliki kekuasaan power) dalam konteks 

mempengaruhi perilaku orang-orang yang secara 

struktural organisator berada di bawahnya. Sebagian 

pimpinan menggunakan kekuasaan dengan efektif, 

sehingga mampu menumbuhkan motivasi bawahan 

untuk bekerja dan melaksanakan tugas dengan lebih 

baik. 

Namun, sebagian pimpinan lainnya tidak 

mampu memakai kekuasaan dengan efektif, sehingga 

aktivitas untuk melaksanakan pekerjaan dan tugas 

tidak dapat dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, 

sebaiknya kita bahas secara terperinci tentang jenins-

jenis kekuasaan yang sering digunakan dalam suatu 

organisasi. 
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Dalam pengertiannya, kekuasaan adalah 

kualitas yang melekat dalam satu interaksi antara dua 

atau lebih individu (a quality inherent in an interaction 

between two or more individuals). Jika setiap individu 

mengadakan interaksi untuk mempengaruhi tindakan 

satu sama lain, maka yang muncul dalam interaksi 

tersebut adalah pertukaran kekuasaan. 

Menurut French dan Raven, ada lima tipe kekuasaan, 

yaitu : 

a) Reward Power  

Tipe kekuasaan ini memusatkan perhatian pada 

kemampuan untuk memberi ganjaran atau imbalan 

atas pekerjaan atau tugas yang dilakukan orang 

lain. Kekuasaan ini akan terwujud melalui suatu 

kejadian atau situasi yang memungkinkan orang 

lain menemukan kepuasan. 

b) Coervice Power 

Kekuasaan yang bertipe paksaan ini, lebih 

memusatkan pandangan kemampuan untuk 

memberi hukuman kepada orang lain. Tipe koersif 
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ini berlaku jika bawahan merasakan bahwa 

atasannya yang mempunyai ‘lisensi’ untuk 

menghukum dengan tugas-tugas yang sulit, 

mencaci maki sampai kekuasaannya memotong 

gaji karyawan. 

c) Referent Power 

Tipe kekuasaan ini didasarkan pada satu hubungan 

‘kesukaan’ atau liking, dalam arti ketika seseorang 

mengidentifikasi orang lain yang mempunyai 

kualitas atau persyaratan seperti yang 

diinginkannya. Dalam uraian yang lebih konkrit, 

seorang pimpinan akan mempunyai referensi 

terhadap para bawahannya yang mampu 

melaksanakan pekerjaan dan bertanggung jawab 

atas pekerjaan yang diberikan atasannya. 

d) Expert Power 

Kekuasaan yang berdasar pada keahlian ini, 

memfokuskan diripada suatu keyakinan bahwa 

seseorang yang mempunyai kekuasaan, pastilah ia 

memiliki pengetahuan, keahlian dan informasi 

yang lebih banyak dalam suatu persoalan. Seorang 

atasan akan dianggap memiliki expert power 
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tentang pemecahan suatu persoalan tertentu, kalau 

bawahannya selalu berkonsultasi dengan pimpinan 

tersebut dan menerima jalan pemecahan yang 

diberikan pimpinan. Inilah indikasi dari munculnya 

expert power. 

e) Legitimate Power, 

Kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang 

sebenarnya (actual power), ketika seseorang 

melalui suatu persetujuan dan kesepakatan diberi 

hak untuk mengatur dan menentukan perilaku 

orang lain dalam suatu organisasi. Tipe kekuasaan 

ini bersandar pada struktur social suatu organisasi, 

dan terutama pada nilai-nilai cultural. Dalam 

contoh yang nyata, jika seseorang di anggap 

memiliki senioritas dalam organisasi maka orang 

lain setuju untuk mengizinkan orang  yang sudah di 

dilegitimasi tersebut melaksanakan kekuasaan 

dilegitimasi  

Dari lima tipe tersebut di atas, scot dan 

mitchell menekankan Kuasaan hampir selalu 

berkaitan dengan penggunaan rangsangan atau 

paksaan guna mengamankan akan menuju tujuan 
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yang telah ditetapkan. Seharusnya orang orang 

yang berada di pucuk pimpinan mengupayakan 

untuk sedikit menggunakan insentif dan koersif. 

Karena cara alamiah cara yang paling efisien dan 

ekonomis agar bawahan secara suka rela dan untuk 

melaksanakan pekerjaan adalah dengan cara 

memper sesuaikan mereka akan menyesuaikan 

dengan tunjangan yang diberikan. Cara cara arsip 

dan insentif ini selalu lebih mahal dibandingkan 

jika karyawan secara Spontan termotivasi untuk 

mencapai tujuan organisasi yang mereka pahami 

berasal dari kewenanan yang sah      

 

3. Pendekatan Perilaku (behaviour approach) 

Pendekatan perilaku merupakan pendekatan 

yang berdasarkan pemikiran bahwa keberhasilan atau 

kegagalan pemimpin ditentukan oleh sikap dan gaya 

kepemimpinan yang dilakukan oleh pemimpin. Sikap 

dan gaya kepemimpinan itu tampak dalam kegiatan 

sehari-hari, dalam hal bagaimana cara pemimpin itu 

memberi perintah, membagi tugas dan wewenangnya, 
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cara berkomunikasi, cara mendorong semangat kerja 

bawahan, cara memberi bimbingan dan pengawasan, 

cara membina disiplin kerja bawahan, cara 

menyelenggarakan dan memimpin rapat anggota, 

cara mengambil keputusan dan sebagainya. 

4. Pendekatan Situasi (situational approach) 

Pendekatan situasional ini muncul karena para 

peneliti mengenai gaya kepemimpinan tidak 

menemukan pendekatan yang paling efektif bagi 

semua situasi (Fielder, dengan teori contingency, 

Tannembaum dan Schmidt, dengan teori rangkaian 

kesatuan kepemimpinan 

Pendekatan situasional biasa disebut dengan 

pendekatan kontingensi. Pendekatan ini didasarkan 

atas asumsi bahwa keberhasilan kepemimpinan suatu 

organisasi atau lembaga tidak hanya bergantung atau 

dipengaruhi oleh perilaku dan sifat-sifat pemimpin 

saja. Tiap organisasi atau lembaga memiliki ciri-ciri 

khusus dan unik. Bahkan organisasi atau lembaga 
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yang sejenispun akan menghadapi masalah yang 

berbeda karena lingkungan yang berbeda, semangat, 

watak dan situasi yang berbeda-beda ini harus 

dihadapi dengan perilaku kepemimpinan yang 

berbeda pula. 

Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi 

gaya kepemimpinan antara lain: sifat pribadi 

pemimpin, sifat pribadi bawahan, sifat pribadi sesama 

pemimpin, struktur organisasi, tujuan organisasi, 

motivasi kerja, harapan pemimpin maupun bawahan, 

pengalaman pemimpin maupun bawahan, adat, 

kebiasaan, budaya lingkungan kerja dan lain 

sebagainya. 

Pendekatan kontingensi menekankan pada 

ciri-ciri pribadi pemimpin dan situasi. Teori ini bukan 

hanya penting bagi kompleksitas yang bersifat 

interaktif dan fenomena kepemimpinan tetapi turut 

membantu para pemimpin yang potensial dengan 

konsep-konsep yang berguna untuk menilai situasi 

yang bermacam-macam dan untuk menunjukkan 
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perilaku kepemimpinan yang tepat berdasarkan 

situasi. 

10.3. Model Kepemimpinan 

1. Model Kontigensi Fiedler 

Model kepemimpinan Fiedler (1967) disebut 

sebagai model kontingensi karena model tersebut 

beranggapan bahwa kontribusi pemimpin terhadap 

efektifitas kinerja kelompok tergantung pada cara atau 

gaya kepemimpinan (leadership style) dan kesesuaian 

situasi (the favourableness of the situation) yang 

dihadapinya. 

Menurut Fiedler, ada tiga faktor utama yang 

mempengaruhi kesesuaian situasi dan ketiga faktor ini 

selanjutnya mempengaruhi keefektifan pemimpin. 

Ketiga faktor tersebut adalah hubungan antara 

pemimpin dan bawahan (leader-member relations), 

struktur tugas (the task structure) dan kekuatan posisi 

(position power). Hubungan antara pemimpin dan 

bawahan menjelaskan sampai sejauh mana pemimpin 
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itu dipercaya dan disukai oleh bawahan, dan kemauan 

bawahan untuk mengikuti petunjuk pemimpin. 

Struktur tugas menjelaskan sampai sejauh mana 

tugas-tugas dalam organisasi didefinisikan secara jelas 

dan sampai sejauh mana definisi tugas-tugas tersebut 

dilengkapi dengan petunjuk yang rinci dan prosedur 

yang baku. 

Kekuatan posisi menjelaskan sampai sejauh 

mana kekuatan atau kekuasaan yang dimiliki oleh 

pemimpin karena posisinya diterapkan dalam 

organisasi untuk menanamkan rasa memiliki akan arti 

penting dan nilai dari tugas-tugas mereka masing-

masing. Kekuatan posisi juga menjelaskan sampai 

sejauh mana pemimpin (misalnya) menggunakan 

otoritasnya dalam memberikan hukuman dan 

penghargaan, promosi dan penurunan pangkat 

(demotions). 
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2. Model Kepemimpinan Vroom – Jago 

Model kepemimpinan ini menetapkan prosedur 

pengambilan keputusan yang paling efektif dalam 

situasi tertentu. Dua gaya kepemimpinan yang 

disarankan adalah autokratis dan gaya konsultatif, dan 

satu gaya berorientasi keputusan bersama.    Dalam 

pengembangan model ini, Vroom dan Yetton membuat 

beberapa asumsi yaitu : 

a. Model ini harus dapat memberikan kepada para 

pemimpin, gaya yang harus dipakai dalam 

berbagai situasi 

b. Tidak ada satu gaya yang dapat dipakai dalam 

segala situasi 

c. Fokus utama harus dilakukan pada masalah 

yang akan dihadapi dan situasi dimana masalah 

ini terjadi 

d. Gaya kepemimpinan yang digunakan dalam 

satu situasi tidak boleh membatasi gaya yang 

dipakai dalam situasi yang lain 
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e. Beberapa proses social berpengaruh pada 

tingkat partisipasi dari bawahan dalam 

pemecahan masalah. 

3. Model Kepemimpinan Jalur Tujuan 

Model kepemimpinan jalur tujuan (path goal) 

menyatakan pentingnya pengaruh pemimpin terhadap 

persepsi bawahan mengenai tujuan kerja, tujuan 

pengembangan diri, dan jalur pencapaian tujuan. Dasar 

dari model ini adalah teori motivasi eksperimental. 

Model kepemimpinan ini dipopulerkan oleh Robert 

House yang berusaha memprediksi ke-efektifan 

kepemimpinan dalam berbagai situasi. 

Menurut Path-Goal Theory, dua variabel situasi 

yang sangat menentukan efektifitas pemimpin adalah 

karakteristik pribadi para bawahan/karyawan dan 

lingkungan internal organisasi seperti misalnya 

peraturan dan prosedur yang ada. Walaupun model 

kepemimpinan kontingensi dianggap lebih sempurna 

dibandingkan model-model sebelumnya dalam 

memahami aspek kepemimpinan dalam organisasi, 
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namun demikian model ini belum dapat menghasilkan 

klarifikasi yang jelas tentang kombinasi yang paling 

efektif antara karakteristik pribadi, tingkah laku 

pemimpin dan variabel situasional. 

4. Model Kepemimpinan Situasional Hersey-

Blanchard 

Pendekatan situasional menekankan pada ciri-

ciri pribadi pemimpin dan situasi, mengemukakan dan 

mencoba untuk mengukur atau memperkirakan ciri-ciri 

pribadi ini, dan membantu pimpinan dengan garis 

pedoman perilaku yang bermanfaat yang didasarkan 

kepada kombinasi dari kemungkinan yang bersifat 

kepribadian dan situasional. 

Pendekatan situasional atau pendekatan 

kontingensi merupakan suatu teori yang berusaha 

mencari jalan tengah antara pandangan yang 

mengatakan adanya asas-asas organisasi dan 

manajemen yang bersifat universal, dan pandangan 

yang berpendapat bahwa tiap organisasi adalah unik 
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dan memiliki situasi yang berbeda-beda sehingga harus 

dihadapi dengan gaya kepemimpinan tertentu. 

Hersey dan Blanchard mengggunakan 

penelitian OSU (Ohio State University) untuk 

kemudian mengembangkan 4 gaya kepemimpinan 

yang bisa dipakai oleh para pemimpin, antara lain : 1. 

Telling – menyuruh, pemimpin menetapkan peran yang 

diperlukan untuk melakukan suatu tugas dan 

memerintahkan para pengikutnya apa, dimana, 

bagaimana dan kapan melakukan tugas tersebut. 2. 

Selling – menjual, yaitu pemimpin memberikan 

intruksi terstruktur, tetapi juga bersifat supportif. 3. 

Participating – berpartisipasi, yaitu pemimpin dan para 

pengikutnya bersama-sama memutuskan bagaimana 

cara terbaik menyelesaikan suatu pekerjaan. 4. 

Delegating – delegasi, yaitu pemimpin tidak banyak 

memberikan arahan yang jelas dan spesifik ataupun 

dukungan pribadi kepada para pengikutnya  

 Situasional Leadership II Hersey dan 

Blanchard terus bekerjasama dalam pengembangan 
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teori sampai dengan tahun 1977. Setelah keduanya 

sepakat untuk menjalankan masing-masing 

perusahaannya, pada akhir tahun 1970, Hersey berubah 

nama dari Situational Leadership® Theory menadi 

Situational Leadership®, sedangkan Blanchard 

menawarkan Kepemimpinan Situasional menjadi 

“Pendekatan Situasional untuk Mengelola Orang / 

Situational Approach to Managing People”. Blanchard 

dan rekan-rekannya terus merevisi Pendekatan 

Situasional untuk Mengelola Orang, dan pada tahun 

1985 diperkenalkan Kepemimpinan Situasional II 

(SLII).   

Blanchard merespon beberapa kritik terhadap 

SLT dengan merevisi model awalnya dan mengubah 

beberapa istilah. Sebagai contoh, perilaku tugas, 

perilaku direktif, dan relasi dirubah menjadi perilaku 

supportif. Keempat gaya kepemimpinan tersebut 

sekarang disebut sebagai S1 = directing, S2 = 

Coaching, S3 = Supporting, dan S4 = Delegating. 

Kesiapan (maturiry) selanjutnya disebut tingkat 

perkembangan dari pengikut yang selanjutnya 
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dimaknakan sebagai tingkat kompetensi dan komitmen 

pengikut untuk melakukan tugas. 

 

Gambar 10. 1 Model Kepemimpinan Situasional II 

dari Blanchard 
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Lebih lanjut Yukl (2005:257), menjelaskan bahwa 

pendekatan situasional menekankan pada pentingnya 

faktor-faktor kontekstual seperti sifat pekerjaan yang 

dilaksanakan oleh unit pimpinan, sifat lingkungan 

eksternal, dan karakteristik para pengikut. 

Robbins dan Judge (2007) menyatakan bahwa pada 

dasarnya pendekatan kepemimpinan situasional dari 

Hersey dan 

Blanchard mengidentifikasi empat perilaku 

kepemimpinan yang khusus dari sangat direktif, 

partisipatif, supportif sampai laissez-faire. Perilaku 

mana yang paling efektif tergantung pada kemampuan 

dan kesiapan pengikut. Sedangkan kesiapan dalam 

konteks ini adalah merujuk pada sampai dimana 

pengikut memiliki kemampuan dan kesediaan untuk 

menyelesaikan tugas tertentu. Namun, pendekatan 

situasional dari Hersey dan Blanchard ini menurut 

Kreitner dan Kinicki (2005) tidak didukung secara kuat 

oleh penelitian ilmiah, dan inkonsistensi hasil 

penelitian mengenai kepemimpinan situasional ini 
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dinyatakan oleh Kreitner dan Kinicki (2005) dalam 

berbagai penelitian sehingga pendekatan ini tidaklah 

akurat dan sebaiknya hanya digunakan dengan catatan-

catatan khusus. 

10.4. Gaya Kepemimpin 

Ada 9 jenis gaya kepemimpinan dalam 

organisasi berdasarkan teori kepemimpinan yang 

biasanya diimplementasikan. Berikut 9 gaya 

kepemimpinan tersebut berdasarkan teori 

kepemimpinan yang dapat menambah wawasan kita 

tentang kepemimpinan dalam organisasi : 

1. Kepemimpinan Otokratis 

Pemimpin sangat dominan dalam setiap 

pengambilan keputusan dan setiap kebijakan, 

peraturan, prosedur diambil dari idenya sendiri. 

Kepemimpinan jenis ini memusatkan kekuasaan 

pada dirinya sendiri. Ia membatasi inisiatif dan 

daya pikir dari para anggotanya. 
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Pemimpin yang otoriter tidak akan memperhatikan 

kebutuhan dari bawahannya dan cenderung 

berkomunikasi satu arah yaitu dari atas (pemimpin) 

ke bawah (anggota). Jenis kepemimpinan ini 

biasanya dapat kita temukan di akademi 

kemiliteran dan kepolisian. 

2. Kepemimpinan Birokrasi 

Gaya kepemimpinan ini biasa diterapkan dalam 

sebuah perusahaan dan akan efektif apabila setiap 

karyawan mengikuti setiap alur prosedur dan 

melakukan tanggung jawab rutin setiap hari. 

Tetap saja dalam gaya kepemimpinan ini tidak ada 

ruang bagi para anggota untuk melakukan inovasi 

karena semuanya sudah diatur dalam sebuah 

tatanan prosedur yang harus dipatuhi oleh setiap 

lapisan. 

3. Kepemimpinan Partisipatif  

Dalam gaya kepemimpinan partisipatif, ide dapat 

mengalir dari bawah (anggota) karena posisi 
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kontrol atas pemecahan suatu masalah dan 

pembuatan keputusan dipegang secara bergantian. 

Pemimpin memberikan ruang gerak bagi para 

bawahan untuk dapat berpartisipasi dalam 

pembuatan suatu keputusan serta adanya suasana 

persahabatan dan hubungan saling percaya antar 

pimpinan dan anggota. 

4. Kepemimpinan Delegatif 

Gaya kepemimpinan ini biasa disebut Laissez-faire 

dimana pemimpin memberikan kebebasan secara 

mutlak kepada para anggota untuk melakukan 

tujuan dan cara mereka masing-masing. Pemimpin 

cenderung membiarkan keputusan dibuat oleh 

siapa saja dalam kelompok sehingga terkadang 

membuat semangat kerja tim pada umumnya 

menjadi rendah.  

Jenis kepemimpinan ini akan sangat merugikan 

apabila para anggota belum cukup matang dalam 

melaksanakan tanggung jawabnya dan memiliki 

motivasi tinggi terhadap pekerjaan. 
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Namun sebaliknya dapat menjadi boomerang bagi 

perusahaan bila memiliki karyawan yang bertolak 

belakang dari pernyataan sebelumnya. 

5. Kepemimpinan Transaksional 

Kepemimpinan jenis ini cenderung terdapat aksi 

transaksi antara pemimpin dan bawahan dimana 

pemimpin akan memberikan reward ketika 

bawahan berhasil melaksanakan tugas yang telah 

diselesaikan sesuai kesepakatan. Pemimpin dan 

bawahan memiliki tujuan, kebutuhan dan 

kepentingan masing-masing. 

6. Kepemimpinan Transformasional 

Gaya kepemimpinan transformasional dapat 

menginspirasi perubahan positif pada mereka 

(anggota) yang mengikuti. Para pemimpin jenis ini 

memperhatikan dan terlibat langsung dalam proses 

termasuk dalam hal membantu para anggota 

kelompok untuk berhasil menyelesaikan tugas 

mereka. 
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Pemimpin cenderung memiliki semangat yang 

positif untuk para bawahannya sehingga 

semangatnya tersebut dapat berpengaruh pada para 

anggotanya untuk lebih energik. Pemimpin akan 

sangat mempedulikan kesejahteraan dan kemajuan 

setiap anak buahnya. 

7. Kepemimpinan Melayani (Servant) 

Hubungan yang terjalin antara pemimpin yang 

melayani dengan para anggota berorientasi pada 

sifat melayani dengan standar moral spiritual. 

Pemimpin yang melayani lebih mengutamakan 

kebutuhan, kepentingan dan aspirasi dari para 

anggota daripada kepentingan pribadinya. 

8. Kepemimpinan Karismatik  

Pemimpin yang karismatik memiliki pengaruh 

yang kuat atas para pengikut oleh karena karisma 

dan kepercayaan diri yang ditampilkan. 

Para pengikut cenderung mengikuti pemimpin 

karismatik karena kagum dan secara emosional 
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percaya dan ingin berkontribusi bersama dengan 

pemimpin karismatik. 

Karisma tersebut timbul dari setiap kemampuan 

yang mempesona yang ia miliki terutama dalam 

meyakinkan setiap anggotanya untuk mengikuti 

setiap arahan yang ia inginkan. 

9. Kepemimpinan Situasional 

Pemimpin yang menerapkan jenis kepemimpinan 

situasional lebih sering menyesuaikan setiap gaya 

kepemimpinan yang ada dengan tahap 

perkembangan para anggota yakni sejauh mana 

kesiapan dari para anggota melaksanakan setiap 

tugas. 

Gaya kepemimpinan situasional mencoba 

mengkombinasikan proses kepemimpinan dengan 

situasi dan kondisi yang ada. 

Setidaknya ada 4 gaya yang diterapkan oleh 

pemimpin jenis ini, diantaranya: 
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a. Telling-Directing (memberitahu, 

menunjukkan, memimpin, menetapkan), 

b. Selling-Coaching (menjual, menjelaskan, 

memperjelas, membujuk), 

c. Participating-Supporting 

(mengikutsertakan, memberi semangat, 

kerja sama), 

d. Delegating (mendelegasi, pengamatan, 

mengawasi, penyelesaian). 
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BAB XI 

DASAR-DASAR PENGAWASAN 

(CONTROLLING) 

 

11.1. Pengertian pegawasan (controling) 

Pengawasan atau controlling adalah tahap akhir 

dari fungsi manajemen, tahap ini merupakan tahapan 

menentukan standar penentuan yang dilakukan oleh 

manajer untuk mengambil tindakan korektif. Pada 

tahap ini seorang manajer harus mengetahui tindakan-

tindakan perbaikan yang dilakukan agar kegiatan 

beriktnya kesalahan yang sama tidak terulang kembali. 

Beberapa teori menjelaskan pengawasan (controling) 

yaitu: 

1. Jones and George (2003), 

Pengendalian adalah proses dimana para manajer 

memantau dan mengatur bagaimana sebuah 

organisasi dan segenap anggotanya menjalankan 

kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan 

organisasi secara efisien dan efektif. Dalam 

pengendalian, para manajer memantau dan 
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mengevaluasi apakah strategi dan struktur 

organisasi bekerja seperti yang dikehendaki, 

bagaimana hal-hal tersebut dapat ditingkatkan dan 

bagaimana harus diubah jika tidak bekerja. 

2. Robert J. Mockler 

pengawasan yaitu usaha sistematik menetapkan 

standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, 

merancang sistem informasi umpan balik, 

membandingkan kegiatan nyata dengan standar, 

menentukan dan mengukur deviasi-deviasi dan 

mengambil tindakan koreksi yang menjamin bahwa 

semua sumber daya yang dimiliki telah 

dipergunakan dengan efektif dan efisien. 

3. Schermerhorn  

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan 

ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang 

dapat mendukung pencapaian hasil yang 

diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah 

ditetapkan tersebut. Controlling is the process of 

measuring performance and taking action to 

ensure desired results. Pengawasan adalah proses 

untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang 



179 

 

terlaksana sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan . The process of ensuring that actual 

activities conform the planned activities. 

Adabeberapa pendapat mengenai 

4. George R. Tery (2006) 

pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang 

telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi 

prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan 

tindakan-tindakan korektif sehingga hasil 

pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan. 

5. Robbin (dalam Sugandha, 1999) 

menyatakan pengawasan itu merupakan suatu 

proses aktivitas yang sangat mendasar, sehingga 

membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan 

tugas dan pekerjaan organisasi. 

6. Kertonegoro (1998) 

menyatakan pengawasan itu adalah proses melaui 

manajer berusaha memperoleh kayakinan bahwa 

kegiatan yang dilakukan sesuai dengan 

perencanaannya. 
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7. Terry (dalamSujamto,1986) 

Pengawasan adalah untuk menentukan apa yang 

telah dicapai, mengadakan evaluasi atasannya, dan 

mengambil tindakan-tidakan korektif bila 

diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai 

dengan rencana. 

8. Dale (dalam Winardi, 2000) 

dikatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat 

sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil 

kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti 

memperbaiki dan meluruskannya sehingga 

mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang 

direncanakan. 

9. Admosudirdjo (dalamFebriani,2005) 

Pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan 

yang membandingkan atau mengukur apa yang 

sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, 

norma-norma, standar atau rencana-rencana yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 

10. Siagian (1990)  

Pengawasan adalah proses pengamatan daripada 

pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk 
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menjamin agar supaya semua pekerjaan yang 

sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana 

yang telah ditentukan sebelumnya. 

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan 

bahwa, pengawasan merupakan suatu usaha sistematik 

untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan 

tujuan-tujuan perencanaan,merancang system 

informasi umpan balik,membandingkan kegiatan nyata 

dengan standar yang telah ditetapkan 

sebelumnya,menentukan dan mengukur 

penyimpangan-penyimpangan serta mengambil 

tindakan koreksi yang diperlukan. 

 

11.1.1. Empat Langkah dalam Pengendalian 

Manajemen 

Terdapat empat langkah utama dalam 

pengendalian organisasi yaitu menetapkan standar, 

mengukur kinerja, membandingkan kinerja nyata 

dengan standar yang ditentukan dan mengambil 

tindakan koreksi (perbaikan) jika terjadi 

penyimpangan. Berikut ini adalah pembahasan singkat 
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mengenai empat langkah dalam proses pengendalian 

organisasi. 

 

Gambar 11. 1 Empat langkah dalam pengendalian 

manajemen 

 

Langkah 1. Menetapkan Standar (Establishing 

Standards) 

Yang dimaksud dengan Standar disini adalah 

sasaran atau target yang harus dicapai dalam 

menjalankan fungsi manajemen. Standar ini akan 

digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja 

dari suatu unit kerja, departemen ataupun organisasi 

secara keseluruhan. Standar dapat juga disebut sebagai 
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kriteria untuk menilai kinerja organisasi atau unit kerja 

dari organisasi tersebut. 

Pada umumnya, Standar dapat diklasifikasikan 

menjadi dua jenis yaitu Tangible dan Intangible. 

a. Tangible (terukur atau nyata)  

Tangible adalah standar yang dapat diukur dan 

nyata. Biasanya disebut juga dengan Standar 

yang terukur (Measurable Standards). Standar 

Terukur yang ditentukan oleh Manajemen 

dapat berupa Standar waktu  yang harus dicapai 

(Time), standar biaya (Cost), standar penjualan 

(Sales), standar pangsa pasar (Market Share), 

standar produktivitas (Productivity) hingga 

laba yang harus dicapai (Profit). 

 

b. Intangible (Tidak Terukur atau tidak 

berwujud) 

Intangible adalah standar yang tidak dapat 

diukur secara moneter ataupun angka. Standar 

Intangible ini lebih sulit diukur jika 
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dibandingkan dengan standar tangible. 

Contohnya Standar Intangible seperti sikap dan 

tingkah laku seorang karyawan, penyimpangan 

pekerjaan seorang karyawan, kreativitas 

karyawan ataupun kesetiaan pelanggan. 

 

Pekerjaan Pengendalian Manajemen ini akan 

menjadi lebih mudah dengan adanya penetapan standar 

ini. Hal ini dikarenakan pengendalian manajemen 

dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh 

manajemen itu sendiri. 

 

Langkah 2. Mengukur Kinerja (Performance 

Measurement) 

Langkah kedua dalam fungsi Pengendalian 

Manajemen adalah mengukur kinerja. Manajemen 

akan dapat lebih mudah mengukur kinerja apabila 

unit/satuan ataupun kriteria kinerja telah ditentukan 

sebelumnya. Pada dasarnya, Pengukuran kinerja harus 

berada pada unit atau satuan yang sama dengan kriteria 

yang telah ditentukan. Unit/satuan atau tolak ukur 
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harus terdefinisi dengan baik dan seragam sepanjang 

proses pengukuran atau penilaian ini. Misalnya, jika 

kita menentukan standar produktivitas adalah dalam 

bentuk satuan persentasi (%), kita harus tetap 

menggunakan persentasi (%) untuk mengukurnya dan 

tidak boleh menggunakan satuan lain seperti biaya 

(Rupiah) untuk mengukurnya. 

Langkah 3. Membandingkan kinerja aktual dengan 

Standar yang ditentukan (Comparison of actual and 

standard performance) 

Membandingkan kinerja aktual dengan standar 

yang ditentukan merupakan langkah yang sangat 

penting. Langkah penetapan standar dan langkah 

pengukuran kinerja pada dasarnya adalah langkah 

persiapan, sedangkan langkah perbandingan ini 

merupakan langkah aktif yang harus dikerjakan oleh 

manajemen. Penyimpangan dapat didefinisikan 

sebagai kesenjangan antara kinerja aktual dengan 

target atau standar yang ditetapkan. Seorang Manajer 

harus mengetahui dua hal dalam langkah ini, yaitu 
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bentuk penyimpangan yang terjadi dan penyebab 

terjadinya penyimpangan. 

Manajer juga harus mengetahui dan 

membedakan yang mana merupakan penyimpangan 

minor (kecil) yang dapat diabaikan terlebih dahulu dan 

yang mana merupakan penyimpangan utama yang 

harus segera mengambil tindakan yang serius.  Sebagai 

contoh, jika biaya alat-alat tulis terjadi kenaikan dari 

target 5% menjadi aktual 8% maka penyimpangan 

tersebut dapat dikategorikan sebagai penyimpangan 

minor (kecil). Namun disisi lain, jika tingkat cacat 

produksi bulanan meningkatkan terus menerus maka 

dapat dikategorikan sebagai penyimpangan besar yang 

harus segera diambil tindakan perbaikannya. Setelah 

mengetahui penyimpangan yang terjadi, seorang 

manajer harus segera mencari penyebab terjadinya 

penyimpangan tersebut. 
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Langkah 4. Mengambil tindakan 

koreksi/perbaikan (Taking Corrective Action) 

Begitu penyimpangan dan penyebab 

penyimpangan diketahui, tahap selanjutnya adalah 

mengambil tindakan perbaikan. Jika penyimpangan 

yang terjadi merupakan penyimpangan kecil yang 

masih dapat diterima maka tidak perlu melakukan 

tindakan korektif. Namun jika penyimpangan yang 

terjadi adalah penyimpangan besar yang telah 

melampai batas yang dapat diterima maka harus segera 

mengambil tindakan perbaikan dan mengambil 

tindakan-tindakan pencegahan supaya tidak terjadi lagi 

dikemudian hari. 

Contohnya, target tingkat kecacatan (reject rate) 

produk di produksi yang dapat diterima adalah 2%, 

namun pada aktualnya tingkat kecacatan produk di 

produksi adalah 5%. Tingkat kecacatan tersebut telah 

melampaui batas yang dapat diterima sehingga 

diperlukan penyelidikan terhadap penyimpangan 

tersebut. Setelah diselidiki, ternyata yang 

menyebabkan tingginya tingkat kecacatan produk ini 
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adalah adanya pengaturan mesin yang salah. Dengan 

diketahuinya penyebab terjadinya penyimpangan 

tersebut, maka kita harus mengambil tindakan 

perbaikan yaitu mengatur kembali mesin tersebut ke 

pengaturan yang benar dan memberikan indikasi di 

mesin supaya tidak terjadi pengaturan yang salah lagi 

di kemudian hari. 

11.2. Pentingnya Controlling 

Suatu organisasi akan berjalan terus dan 

semakin komplek dari waktu ke waktu, banyaknya 

orang yang berbuat kesalahan dan guna mengevaluasi 

atas hasil kegiatan yang telah dilakukan, inilah yang 

membuat fungsi pengawasan semakin penting dalam 

setiap organisasi. Ada beberapa alasan mengapa 

pengawasan itu penting, diantaranya : 

 

1. Perubahan lingkungan organisasi 

Berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi 

terus-menerus dan tak dapat dihindari, seperti 

munculnya inovasi produk dan pesaing baru, 

diketemukannya bahan baku baru dsb. Melalui 
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fungsi pengawasannya manajer mendeteksi 

perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa 

organisasi sehingga mampu menghadapi tantangan 

atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan 

perubahan yang terjadi. 

 

2. Peningkatan kompleksitas organisasi 

Semakin besar organisasi, makin memerlukan 

pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. 

Berbagai jenis produk harus diawasi untuk 

menjamin kualitas dan profitabilitas tetap terjaga. 

Semuanya memerlukan pelaksanaan fungsi 

pengawasan dengan lebih efisien dan efektif. 

 

3. Meminimalisasikan tingginya kesalahan-

kesalahan 

Bila para bawahan tidak membuat kesalahan, 

manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi 

pengawasan. Tetapi kebanyakan anggota 

organisasi sering membuat kesalahan. Sistem 
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pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi 

kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis. 

 

4. Kebutuhan manager untuk mendelegasikan 

wewenang 

Bila manajer mendelegasikan wewenang kepada 

bawahannya tanggung jawab atasan itu sendiri 

tidak berkurang. Satu-satunya cara manajer dapat 

menen-tukan apakah bawahan telah melakukan 

tugasnya adalah dengan mengimplementasikan 

sistem penga-wasan secara 

a. Komunikasi 

b. Menilai informasi dan mengambil tindakan 

koreksi 

c. Langkah terakhir adalah pembandingan 

penunjuk dengan standar, penentuan 

apakah tindakan koreksi perlu diambil dan 

kemudian pengambilan tindakan 
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11.3. Fungsi Controlling 

 Dari penjelasan tersebut diatas, mengapa 

kontrol tersebut diperlukan, maka melaksanakan 

pengontrolan tersebut dapat berfungsi sebagai berikut : 

1. Mencegah terjadinya penyimpangan – 

penyimpangan atau kesalahan . dengan melakukan 

pengontrolan/pengendalian secara rutin disertai 

adanya ketegasan dalam pengawasan, seperti 

pemberian sanksi yang sewajarnya terhadap 

penyimpangan yang terjadi, maka dapat mencegah 

terjadinya kesalahan/ penyimpangan yang terjadi 

2. Memperbaiki berbagai penyimpangan yang 

terjadi. Jika penyimpangan telah terjadi, 

hendaknya pengontrolan dapat mengusahakan  

cara-cara perbaikannya, sehinga penyimpangan 

yang telah terjadi tersebut dapat diperbaiki. 

3. Mendinamiskan organisasi / perusahaan. Dengan 

adanya penyontrollan maka diharapkan sedini 

mungkin dapat dicegah adanya penyimpangan, 

sehingga unit organisasi selalu dalam keadaan 

dinamis, bekerja secara efektif dan efisien. 
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4. Mempertebal rasa tanggung jawab. Dengan 

adanya pengontrolan dari pihak manajemen, maka 

karyawan memiliki rasa tanggung jawab terhadap 

pekerjaan yang diemban kepadanya. 

 

11.4. Pelaksanaan dan Proses Controlling  

Agar proses pengawasan (controling) berjalan 

dengan lancar, proses pengawasan dibagi menjadi dua 

Yaitu: 

1. Pengawasan Langsung 

   Pengawasan yang dilakukan sendiri secara 

langsung oleh seorang manajer.Manajer memeriksa 

pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mengetahui 

apakah apakah dikerjakan dengan benar dan hasilnya 

sesuai dengan yang dikehendakinya. Kebaikan : 

a. Jika ada kesalahan dapat diketahui sedini 

mungkin,sehingga perbaikanya dilakukan 

dengan cepat. 

b. Akan terjadi kontak langsung antara bawahan 

dan atasan,sehingga akan    memperdekat 

hubungan antara atasan dan bawahanya. 
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c. Akan memberikan kepuasan tersendiri bagi 

bawahan,karena merasa diperhatikan atasanya. 

d. Akan tertampung sumbangan pikiran dari 

bawahan yang mungkin bisa berguna bagi 

kebijaksanaan selanjutnya. 

e. Akan dapat menghindari timbulnya kesan 

laporan “asal Bapak senang” (ABS).Keburukan 

:  

1) Waktu seorang manajer banyak 

tersita,sehingga waktu untuk pekerjaan 

lainya berkurang,misalnya planning lain-

lainya. 

2) Mengurangi inisiatif bawahan,karena 

mereka merasa bahwa atasanya selalu 

mengamatinya. 

3) Ongkos semakin besar karena adanya biaya 

perjalanan dan lain-lainya.Pengendalian ini 

dapat dilakukan dengan cara inspeksi 

langsung,observasi di tempat (on the spot 

observation) dan laporan di tempat (on the 

spot report)) 
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2. Pengawasa Tidak Langsung 

Pengawasan jarak jauh dengan melalui laporan 

oleh bawahan baik secara lisan maupun tulisan tentang 

pelaksanaan pekerjaan dan hasi-hasil yang dicapai. 

Kebaikan : 

a. Waktu manajer untuk mengerjakan tugas-tugas 

lainya semakin banyak, misalnya 

perencanaan,kebijaksanaan,dan lain-lain. 

b. Biaya pengawasan relatif kecil. 

c. Memberikan kesempatan inisiatif bawahan 

berkembang dalam melaksanakan pekerjaan. 

 

Keburukan : 

a. Laporan kadang-kadang kurang 

objective,karena ada kecendrungan untuk 

melaporkan yang baik-baik saja. 

b. Jika ada kesalahan-kesalahan terlambat 

mengetahuinya,sehingga perbaikanya pun 

terlambat. 

c. Kurang menciptakan hubungan-hubungan 

antara atasan dan bawahan. 
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d. Pengawasan berdasarkan kekecualian, 

pengendalian yang dikhususkan untuk 

kesalahan-kesalahan yang luar biasa dari hasil 

atau standar yang diharapkan,pengendalian ini 

dilakukan dengan cara kombinasi langsung dan 

tidak langsung oleh manajer. 

11.4.1. Proses Controlling 

 Agar tujuan fungsi pengontrolan tersebut 

berjalan sebagaimana mestinya, maka proses 

pengontrolan dapat dilakukan melalui langkah-langkah 

sebagaimana terlihat pada gambar 11.1 

1. Penentuan standar pelaksanaan (perencanaan) 

2. Pengukuran pelaksanaan kegiatan 

3. Pembandingan pelaksanaan dengan standar dan 

analisa penyimpangan 

4. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan 
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Proses Pengontrolan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. 2 Proses Pengontrolan 

Tahap pertama dalam pengendalian adalah 

penetapan standar pelaksanaan. Standar mengandung 

arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat 

digunakan sebagai “patokan” untuk penilaian hasil-

hasil. Standar adalah kriteria-kriteria untuk mengukur 

pelaksanaan pekerjaan. Kriteria tersebut dapat dalam 

bentuk kuantitatif ataupun kualitatif. Standar 

pelaksanaan (standard performance) adalah suatu 

pernyataan mengenai kondisi-kondisi yang terjadi bila 

suatu pekerjaan dikerjakan secara memuaskan. 
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Standar pelaksanaan pekerjaan bagi suatu aktifitas 

menyangkut kriteria: ongkos, waktu, kuantitas, dan 

kualitas. Tipe bentuk standar yang umum adalah: 

 

a. Standar-standar fisik, meliputi kuantitas 

barang atau jasa, jumlah langganan, atau 

kualitas produk. 

b. Standar-standar moneter, yang ditunjukkan 

dalam rupiah dan mencakup biaya tenaga 

kerja, biaya penjualan, laba kotor, pendapatan 

penjualan, dan lain-lain. 

c. Standar-standar waktu, meliputi kecepatan 

produksi atau batas waktu suatu pekerjaan 

harus diselesaikan. 

 

1. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan 

Penentuan standar akan sia-sia bila tidak disertai 

berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan 

kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam 

pengendalian adalah menentukan pengukuran 

pelaksanaan kegiatan secara tepat. 
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2. Pengukuran pelaksanaan kegiatan 

Setelah frekuensi pengukuran dan sistem 

monitoring ditentukan pengukuran pelaksanaan 

dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan 

terus-menerus. Ada berbagai cara untuk 

melakukan pengukuran pelaksanaan yaitu 

pengamatan (observasi), laporan-laporan (lisan 

dan tertulis), pengujian (tes), atau dengan 

pengambilan sampel. 

 

3. Pembandingan pelaksanaan dengan standar 

dan analisa penyimpangan 

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah 

pembandingan pelaksanaan nyata dengan 

pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang 

telah ditetapkan. 

 

4. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan 

Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan 

koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan 

koreksi mungkin berupa: 
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a. Mengubah standar mulu-mulu (barangkali 

terlalu tinggi atau terlalu rendah) 

b. Mengubah pengukuran pelaksanaan 

c. Mengubah cara dalam menganalisa dan 

menginterpretasikan penyimpangan- 

penyimpangan. 
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BAB XII  

LINGKUNGAN DAN BUDAYA 

ORGANISASI 

 

12.1. Lingkungan Organisasi 

Lingkungan organisasi adalah elemen-elemen 

yang berada di luar organisasi tersebut dan secara 

potensial mempengaruhi kinerja organisasi.  

Lingkungan dapat dibagi 2 yaitu lingkungan eksternal 

dan lingkungan internal 

1. Lingkungan eksternal 

 Lingkungan organisasi adalah seluruh kekuatan 

luar yang mempengaruhi organisasi.  Sedangkan 

lingkungan internal adalah suatu kejadian atau 

kecenderungan di dalam suatu organisasi yang 

mempengaruhi aktifitas organisasi tersebut. 

 Lingkungan eksternal sendiri dapat dibagi 2 

yaitu elemen aksi langsung dan elemen aksi tidak 

langsung.  Elemen aksi langsung disebut stake 

holder atau pihak-pihak berkepentingan seperti 
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konsumen, pamasok, pemerintah, serikat pekerja, 

pesaing, dengan penjelasan masing-masing adalah 

sebagai berikut :   

a. Konsumen  

Konsumen Adalah elemen lingkungan 

eksternal elemen aksi langsung yang 

memiliki kendudukan sangat penting dalam 

organisasi.  Hal ini karena konsumen adalah 

pengguna utama dari produk atas jasa yang 

dihasilkan suatu organisasi.   

b. Pemasok 

Pemasok Adalah pihak yang menyediakan 

bahan baku atau input/masukan bagi suatu 

organisasi yang akan menghasilkan jasa atau 

produk sebagai suatu output atau keluaran. 

c. Pemerintah  

Pemerintah Berperan sebagai pengawas, 

regulator, dan pendorong dunia usaha.  

Dalam doktrin laissez-faire, peran campur 

tangan pemerintah diminta dibatasi yaitu 

hanya dalam hal regulator atau perumus 
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perundang-undangan, agar iklim pasar bebas 

dapat terbentuk secara alami.  

d. Serikat pekerja 

Serikat pekerja adalah elemen yang 

berfungsi menampung aspirasi para 

karyawan.  Adanya serikast pekerja 

membuat posisi tawar karyawan terhadap 

perusahaan semakin kuat. 

e. Pesaing 

Pesaing atau kompetitor adalah organisasi 

lain yang juga menawarkan produk atau jasa 

yang sama atau berlainan kepada para 

pelanggan.  Produk atau jasa tersebut dapat 

saja berlainan dengan produk organisasi kita.  

Namun apabila memiliki pengaruh menarik 

minat membeli daripada para pelanggan kita, 

maka organisasi tersebut dapat digolongkan 

sebagai pesaing. 
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Elemen tidak langsung di antaranya adalah 

teknologi, ekonomi, politik, sosial budaya, 

demografi.  Penjelasan dari masing-masing 

adalah sebagai beikut : 

 

a. Teknologi 

Teknologi adalah pendorong utama 

perubahan.  Kemajuan teknologi akan 

menghemat dari sisi waktu, biaya, tenaga. 

b. Ekonomi  

Kondisi ekonomi secara nasional dapat 

berpengaruh ke organisasi.  Inflasi, 

kebijakan moneter, kebijakan fiskal, 

pengangguran, upah, dapat mempengaruhi 

kinerja organisasi. 

c. Politik 

Lingkungan politik juga berpengaruh ke 

dalam dunia usaha.  Pembahasan 

pencemaran lingkungan, undang-undang 

anti monopoli, pengaturan tentang merger, 

dan lain-lain dibahas lewat parlemen melalui 

proses politik.  Di dalamnya sedikit banyak 
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terdapat kepentingan antara suatu kelompok 

terhadap kelompok lainnya. 

d. Demografi 

Adalah hal-hal yang meliputi beberapa 

variabel seperti usia, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, pendapatan, agama, dan lain-

lain. 

 

2. Lingkungan Internal 

Sedangkan yang termasuk dalam lingkungan 

internal adalah budaya, karyawan, pemegang 

saham, dan dewan direksi.  Penjelasan masing-

masing adalah sebagai berikut : 

a. Budaya  

Dapat diartikan sebagai sekumpulan nilai, 

keyakinan, pemahaman, dan norma pokok 

yang dibagi bersamaan oleh anggota suatu 

organisasi. 

b. Karyawan 

SDM adalah salah satu faktor penting 

dalam penunjang keberhasilan organisasi.  

Oleh karena itu proses rekrutmen yang 
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ketat, disertai pendidikan dan pelatihan, 

serta pengembangan karyawan, adalah 

penting agar tercapai peningkatan kualitas 

SDM untuk kemajuan perusahaan. Manfaat 

pengembangan lain dari sisi karyawan 

adalah adanya peningkatan motivasi kerja 

karyawan.  Jika motivasi menurun, dapat 

menimbulkan keinginan pindah kerja atau 

perputaran karyawan / turn over.  Hal ini 

dapat merugikan perusahaan karena 

kesinambungan proses pekerjaan sedikit 

banyak terganggu karena harus melatih 

karyawan baru. 

c. Pemegang Saham 

Adalah orang yang memiliki saham di 

perusahaan dan oleh karena itu berhak 

mempengaruhi sebuah keputusan lewat 

rapat umum pemegang saham. 

d. Dewan Direksi  

Adalah pihak yang bertanggungjawab 

menentukan tujuan organisasi, menentukan 

strategi mencapai tujuan, dan lain-lain. 
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Disamping lingkungan eksternal dan internal, beberapa 

ahli juga membagi lingkungan berdasar lingkungan 

khusus dan umum, serta lingkungan aktual dan 

lingkungan yang dipersepsikan.   

 

1. Lingkungan khusus adalah elemen dari 

lingkungan yang secara langsung relevan bagi 

organisasi dalam mencapai tujuannya.  

Kapanpun, lingkungan khusus ini merupakan 

elemen lingkungan yang menjadi perhatian besar 

karena terdiri dari faktor-faktor yang secara 

positif atau negatif mempengaruhi efektifitas 

organisasi.  Misalnya asosiasi pedagang.  

Sedangkan lingkungan umum adalah lingkungan 

yang berdampak ke organisasi, tetapi tidak begitu 

jelas relevansinya.  Misalnya rekayasa genetika 

di perusahaan farmasi. 

 

2. Lingkungan aktual dan lingkungan yang 

dipersepsikan maksudnya adalah tiap orang 

memiliki cara pandang lingkungan yang berbeda-
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beda dalam mempersepsikan lingkungannya.  Ada 

yang mempersepsikan sebagai lingkungan umum, 

ada yang sebagai lingkungan khusus. 

 

12.2 Hubungan Organisasi dengan Lingkungan. 

Organisasi memiliki hubungan dengan 

lingkungan.  Setiap organisasi menghadapi lingkungan 

yang berbeda-beda, dan memiliki ketidakpastian 

lingkungan yang berbeda-beda.   

1. Ketidakpastian lingkungan. 

Ketidakpastian lingkungan akan membuat manajer 

perlu mempelajari perubahan lingkungan dan 

langkah penyesuaian atas perubahan.  Elemen dari 

ketidakpastian lingkungan adalah ketidakpastian 

dan kompleksitas.  Ketidakpastian adalah kondisi 

di mana pimpinan perusahaan tidak memiliki 

informasi yang cukup mengenai kondisi 

lingkungannya.  Sedangkan kompleksitas adalah 

keragaman atau banyaknya elemen eksternal yang 

mempengaruhi organisasi.  Keragaman tersebut 

adalah sebagai berikut : 
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a. Ketidakpastian rendah : Elemen lingkungan 

sedikit, elemen lingkungan berubah 

perlahan. 

b. Ketidakpastian agak rendah : Elemen 

lingkungan berjumlah besar, elemen 

lingkungan berubah perlahan. 

c. Ketidakpastian agak tinggi : Elemen 

lingkungan berjumlah sedikit, elemen 

lingkunganberubah dinamis. 

d. Ketidakpastian tinggi : Elemen lingkungan 

besar, elemen lingkungan berubah dinamis. 

 

2. Tekstur Lingkungan 

Berdasarkan derajat komplesitas dan 

ketenangan, menurut Emery dan Trist dalam 

Dadang dan Sylvana (2007), ada 4 tekstur 

lingkungan, yaitu : 

a) Lingkungan  tenang acak. 

Lingkungan paling sederhana, karena 

perubahan secara perlahan dan bersifat 

acak.  Misalnya toko sepatu, tas. 

b) Lingkungan tenang mengelompok. 
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Termasuk lingkungan cukup stabil, namun 

lebih kompleks dibanding lingkungan 

sebelumnya.  Misalnya industri perkayuan.  

Cenderung stabil, namun jika terkena 

dampak isu perusakan lingkungan, dapat 

memngganggu kelangsungan usaha 

perusahaan.  

c) Lingkungan terganggu bereaksi. 

Perubahan tidaklah bersifat acak, namun 

mengikuti pola tertentu.  Misalnya sepeda 

motor Honda dengan Yamaha saling 

bereaksi satu sama lain dengan 

memunculkan produk terbaru, apabila 

muncul produk baru oleh merk yang satu. 

d)  Lingkungan kacau. 

Memiliki kompleksitas tinggi, dengan 

perubahan sangat dinamis dan saling 

berkaitan.  Globalisasi, dan perkembangan 

teknologi, berperan dalam hal ini.  

Misalnya industri telekomunikasi yang 

berkembang sangat pesat. 
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3. Strategi mengendalikan lingkungan. 

Untuk itu perlu ada strategi mengendalikan 

lingkungan.  Langkah-langkah tersebut adalah 

sebagai berikut : 

a. Menciptakan hubungan baik dengan elemen-

elemen utama yang berpengaruh, meliputi : 

 Integrasi dengan perusahaan lain. 

1) Kontrak jangka panjang. 

2) Pengangkatan eksekutif. 

3) Iklan dan Humas. 

b. Lingkungan Global Yaitu lingkungan yang 

berskala internasional yaitu antar negara dan 

cenderung semakin tidak memiliki batas-batas 

wilayah. Lingkungan global sendiri dibagi 

menjadi 4 tahap, yaitu : 

1) Proses Globalisasi 

a) Tahap Domestik : Potensi pasar masih 

di negara asal. 

b) Tahap Internasional : Adanya 

peningkatan ekspor 

c) Tahap Multinasional : Memiliki 

fasilitas produksi dan pemasaran di 
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banyak negara.  Sepertiga dari 

penjualan berasal dari luar negeri asal. 

d) Tahap Global : Melakukan globalisasi 

secara penuh, di mana sumberdaya 

maupun penjualan dapat dilakukan di 

negara mana saja yang memiliki biaya 

terendah 

2) Lingkungan bisnis internasional 

a) Ekonomi :Merupakan kondisi ekonomi 

di negara organisasi internasional 

beroperasi. 

b) Hukum dan politik: Adanya resiko dan 

instabilitas politik suatu negara. 

c) Lingkungan sosial budaya: Adalah 

budaya suatu bangsa yaitu berupa 

pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, 

serta model umum perilaku dan cara 

berpikir yang dianut bersama. 
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12.3. Budaya Organisasi 

Pengertian Budaya Organisasi adalah suatu 

karakteristik yang ada pada sebuah organisasi dan 

menjadi pedoman organisasi tersebut sehingga 

membedakannya dengan organisasi lainnya. Dengan 

kata lain, budaya organisasi adalah norma perilaku dan 

nilai-nilai yang dipahami dan diterima oleh semua 

anggota organisasi dan digunakan sebagai dasar dalam 

aturan perilaku dalam organisasi tersebut. 

Budaya organisasi secara sederhana dapat juga 

diartikan bagaimana segala sesuatu diselesaikan di 

tempat tersebut (Deal & Kennedy, 2000). Budaya 

dalam sebuah organisasi melibatkan sekumpulan 

pengalaman, filosofi, pengalaman, ekspektasi dan juga 

nilai yang terkandung di dalamnya yang nanti akan 

tercermin dalam perilaku anggota, mulai dari inner 

working,interaksi dengan lingkungan di luar 

organisasi, sampai ekpsktasi di masa depan. 

Ada juga yang menjabarkan budaya organisasi 

berarti melibatkan peraturan tertulis dan tak tertulis, 
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asumsi, kebiasaan, bahasa, simbol, norma, visi, sistem, 

kepercayaan dan nilai (Needle, 2004). Di sisi lain, 

beberapa pengertian budaya organisasi justru menekan 

dan membentuk tingkah laku karyawan dalam 

organisasi tersebut. 

12.3.1. Definisi Budaya Organisasi 

Beberapa ahli di bidang ilmu sosiologi pernah 

menjelaskan mengenai defenisi Budaya organisasi, 

diantaranya adalah: 

1. Susanto 

Menurut susanto, pengertian budaya organisasi 

adalah nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi sumber 

daya manusia untuk menghadapi permasalahan 

eksternal dan usaha penyesuaian integrasi ke dalam 

organisasi, dengan begitu masing-masing anggota 

organisasi wajib memahami nilai-nilai yang ada dan 

sebagaimana mereka harus bertingkah laku atau 

berperilaku. 
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2. Robbins  

Robbins pengertian budaya organisasi adalah 

sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh 

masing-masing anggota yang membedakan sebuah 

organisasi dengan organisasi yang lain. 

3. Gareth R. Jones 

Gareth R. Jones pengertian budaya organisasi 

adalah sebuah persepsi bersama yang dianut oleh 

masing-masing anggota organisasi, suatu sistem dari 

makna bersama 

4. Walter R. Freytag 

Menurut Walter R. Freytag pengertian budaya 

organisasi adalah berbagai asumsi dan nilai yang 

disadari atau tidak disadari yang mampu mengikat 

kepaduan sebuah organisasi. Asumsi dan nilai tersebut 

menjadi penentu pola perilaku para anggota di dalam 

organisasi. 

5. Larissa A. Grunig 

Menurut Larissa A. Grunig arti budaya 

organisasi adalah totalitas nilai, simbol, makna, 
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asumsi, dan harapan yang mampu mengorganisasikan 

sebuah kelompok yang bekerja secara bersama-sama. 

6. Lathans (1998) 

Menurut Lathans pengertian budaya organisasi 

adalah norma-norma dan nilai-nilai yang mengarahkan 

perilaku anggota organisasi. Semua anggota organisasi 

akan berperilaku sesuai dengan budaya yang berlaku 

agar diterima oleh lingkungannya. 

7. Sarpin (1995) 

Menurut Sarpin, pengertian budaya organisasi 

adalah suatu sistem nilai, kepercayaan, dan kebiasaan 

di dalam sebuah organisasi yang saling berinteraksi 

dengan struktur system formalnya untuk menghasilkan 

norma-norma perilaku organisasi 

8. Schein 

Menurut Schein pengertian budaya organisasi 

adalah sebuah pola dari berbagai asumsi dasar yang 

ditemukan, diciptakan, atau dikembangkan oleh sebuah 

kelompok dengan tujuan agar organisasi belajar 

mengatasi dan menganggulangi masalah-masalah yang 
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timbul akibat adaptasi eksternal dan integrasi internal 

yang sudah berjalan dengan cukup baik. Dengan 

begitu, budaya organisasi harus diajarkan kepada 

semua anggota baru sebagai cara yang benar untuk 

memahami, memikirkan, dan merasakan berkenaan 

dengan masalah-masalah tersebut. 

9. Mondy dan Noe (1996) 

Menurut Mondy dan Noe pengertian Budaya 

Organisasi adalah sistem dari shared values, 

keyakinan, dan kebiasaan yang ada pada sebuah 

organisasi yang saling berinteraksi dengan struktur 

formalnya untuk menciptakan norma-norma perilaku. 

10. Hodge, Anthony, dan Gales (1996) 

Menurut Hodge, Anthony, dan Gales 

pengertian budaya organisasi adalah konstruksi dari 

dua tingkat karakteristik, yaitu karakteristik organisasi 

yang kelihatan (observable) dan yang tidak kelihatan 

(unoservable). 
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10.3.2 Fungsi Budaya Organisasi 

Seperti dijelaskan dalam pengertian budaya 

organisasi di atas, leader memberi peranan penting 

dalam membentuk budaya kerja pada organisasi. 

Sehingga, fungsi budaya organisasi secara umum 

terbagi dalam beberapa hal, meliputi: 

1. Menambahkan rasa kepemilikan dan 

menaikkan loyalitas karyawan dalam 

perusahaan 

2. Digunakan sebagai alat untuk 

mengorganisasikan anggota 

3. Memperkuat nilai organisasi 

4. Sebagai mekanisme untuk mengontrol perilaku 

di dalam lingkungan kerja 

5. Mendorong semua struktur untuk 

meningkatkan kinerja baik itu untuk jangka 

pendek atau jangka panjang 

6. Budaya organisasi juga berfungsi sebagai 

penentu arah, mana yang boleh dilakukan dan 

mana yang tidak. 
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12.3.2. Jenis / Tipe Budaya Organisasi 

Dalam bukunya, Noe dan Mondy (1996:237) 

mengatakan ada dua tipe Budaya Organisasi, yaitu: 

1. Open and Participative Culture 

Budaya organisasi ini ditandai dengan 

pencapaian tujuan output yang tinggi dengan didukung 

adanya rasa percaya pada bawahan, komunikasi yang 

terbuka, kepemimpinan yang supportif dan penuh 

perhatian, penyelesaian masalah secara tim, adanya 

otonomi pekerja, dan berbagi informasi. 

2. Closed and Autocratic Culture 

Budaya organisasi ini ditandai dengan 

pencapaian tujuan output yang tinggi, namun 

pencapaian tersebut mungkin lebih dinyatakan dan 

dipaksakan organisasi dengan pemimpin yang otokrasi 

dan kuat.
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12.3.3. Contoh Budaya Organisasi 

Setelah mengetahui pengertian budaya 

organisasi dan fungsinya, maka kita juga harus 

mengetahui apa saja contoh budaya organisasi tersebut. 

Berikut penjelasannya: 

1.  Budaya Administrasi 

Budaya administrasi dalam organisasi sangat 

dibutuhkan misalnya dalam hal surat menyurat, keluar 

masuk barang, pendapatan pegawai dan lainnya untuk 

memperlancar kinerja perusahaan. 

2.  Kedisiplinan 

Budaya organisasi bisa berupa kedisiplinan. 

Misalnya dalam hal ketepatan menyelesaikan order 

yang di minta, budaya ramah kepada customer, tidak 

telat datang ke kantor dan masih banyak lagi. 

3.  Pembagian Wewenang yang Jelas 

Kemampuan organisasi dalam membagi 

wewenang adalah budaya organiasi yang menjadi 
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kunci keberhasilan sebuah perusahaan. Tanpa 

pembagian wewenang yang jelas maka kinerja para 

anggota dalam organisasi tersebut tidak akan optimal 

karena kebingungan. 

4.  Inovasi 

Inovasi adalah budaya organisasi yang 

mendorong para anggota untuk menciptakan atau 

mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif demi 

kemajuan organisasi tersebut. 

12.3.4. Karakteristik Budaya Organisasi 

Dari penjelasan beberapa ahli tentang budaya 

organisasi, kita dapat mengetahui beberapa ciri / 

karakteristik budaya organisasi, diantaranya: 

1. Innovation and Risk Taking 

Inovasi dan Pengambilan Resiko adalah sebuah 

tindakan melakukan inovasi dan berani mengambil 

resiko dalam proses inovasi tersebut. 
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2. Attention to Detail 

Perhatian lebih hal-hal detail maksudnya adalah 

organisasi mengharapkan para pekerja untuk bekerja 

lebih detail, analisis, dan tepat sasaran. 

3. Outcome Orientation 

Orientasi pada manfaat artinya manajemen 

berorientasi/ fokus pada hasil/ manfaat dan tidak hanya 

pada proses untuk mendapatkan hasil tersebut 

4. People Orientation 

Orientasi pada orang artinya manajemen sangat 

memperhatikan pengaruh atau manfaat dari sesuatu 

yang dihasilkan kepada orang-orang dalam organisasi. 

5. Team Orientation 

Orientasi pada tim adalah tindakan 

memprioritaskan aktivitas kerja dalam organisasi 

berdasarkan tim, bukan pada individu. 
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6. Aggresiveness 

Agresivitas (Aggresiveness) adalah situasi 

dimana orang-orang cenderung lebih kompetitif dan 

agresif ketimbang easygoing. 

7. Stability 

Stabilitas (Stability) adalah situasi dimana 

aktivitas organisasi lebih menekankan pada menjaga 

status sebagai lawan daripada perkembangan. 
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