
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. La t:ar Be lakc1.ng Mirna J ah 

Dalam era reform11si !ni pemimpin mcrup.1kan suatu 

pos1s1 yang dibutuhkan pe1·<m sertanya d.alam kehidupan 

sosial agar kelompok sosial tcrsebut dapc1.t berjalan 

secara e:isien di dalam kehidupannya. 

Dalam s1tuas1 dan kondisi yang ba9c1.1manapun 

pemimp1 n memegang pos i si kunci dalam keh idupan sosial 

yang demi!,ian kompleks, apaldgi dalarn era retonnasi yang 

mcnunlut terjadinya pci·uba�an sosial dalam sngala bidang 

kehidupan. 

Perubahan dalam segala bidang tcrsebut mem butuhkan 

pu!a aparatur yang punya kemampuan, semangat, d · sip lin 

se1ta mot1vasi yang ting g i , ta� pa ada nya kecmpat 

komponen tersebut i·eformas1 yang telah discpakati 

bersama 1tu akan teLap tinggal sebagal irnpian Lanpa 

kenyataan, ibarat bcnda pajangan yang senantiasa 

dipandang tanpa d1nam1ka, walau bermakna namun statis. 

Dengan kemampuan yang optimal, dis iplin ker)a yang 

t:1nggi, sema n g a t  dan motivasi k er j a akan dapa� 

'.'!elahirkan efcktifitas kerja yang tinggi pula d1dala:n 
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diri perangkat dala� me!a�sanakan tanggung ja�ab da� 

pengabd iannya. :·te I a>tsa n a k a n  pemban g u n a n  be1·a:·t 1 

melaks.1nakan pcn.:bahan-peruba�an d1 segald bidang. 

:.:egara Indonesia ya::g sedang melaksanakan pembangu nan tlf 

segala b1dang membuluM:an suatu aparatur yang mempunya1 

kemampuan, semangat, disiplin, serta motifasi kcria yang 

tinggi, schingga mendapatkan has1l kerja yang ba1k 

sesuai der.gan ci ta-ci ta perj uangan bangsa da:1 neg;n a 

yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasa1 1945. 

EtcktiliLas berasal dilr1 kata cCeklif, yang 

arl 1nya berh.1s1 l gunil. Gibson mcnyatakan "Efek ti fi • :i<: 

da lam kontoks ped laku organ1sas1 mcr·upakan hubungirn 

opt.ima.l antara pruduksi, k u a li t as , 

f l e �: ;; i h i l i ta ;; , kcpuasan, sifat keungg11ld1\ J�n 

Pett"r F.Drncke: dal am bukunya 7he Etfeccivc 

Executive m��yatakan bah�a : 

"J1ka s e s eorang tidak b1sa men1ngkatkan 

ketersed1aan sureber daya, ora�g tersebu:: harus 

mcn1ngkatkan has:l�ya. Dari etekti fit as adlllah 

S!\lnh sa::u ala:: '-l:ll:uk r.embua� sumber-sumb<'r dllya 

yang bcrkema:npuan dan berpengetahuan memberikan 

l) G1bso11, Organisasi 
Binarupa Aksara, Jaka�ta, 

Perilaku, S tr uktu r, 
1945, hal.28. 
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