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BAB I. 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap organisasi baik organisasi pen1erintahan maupun organisasi 

swasta, bail< organisasinya besar nmupun kecil pasti mempm1yai lujuan 

tertentu dan berkeinginan unluk mencapai target yang lclah ditetapkan 

dengan mempergunakan segala fasilitas dan s11111ber daya yang ada 

semaksimal mungkin. Untuk mencapai tujuan trrsehut, maka sangat 

ditentukan oleh manusia sebagai pelaksana kegiatan organisasi. Suatu 

organisasi pada dasarnya merupakan suatu bentuk kerjasama antara 

manusia untuk mencapai tujuan yang bersama, sehingga unsur manusia 

dapat dianggap sebagai unsur terpenting, karena tanpa adanya unstu 

m.anusia jelas akan rneniadakan eksistensi daripada organisasi. 

Menurul Sondang P. Siagian, bahwa orgcmisasi cH."htlah "segafo hentuk 

persekutuan antara clua orang atau lebih yang bekerja bernama serta 

secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah 

ditentukan dalan1 il(atan lllana terdapat seseorang/beberapa orang dan 

seorang/se....lcelompok orang yang disebut bawahan" .1  

1 S,�mdang P. Siagian, Filsafat Administrasi, CV. Haji Mas Agimg, Jakarta. 1981, ha!. 7. 
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l\·1 ;0·JnL·1".; ' 1·�i,d ,; ,1 organisasi merupakan keg:iata.n adm:inistrasi. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Sondang P. Siagian, bafo·va adminislJ:as:i 

adalah ''keselurul1an proses ke1ja sarna antara dua orang ff\anusia a tan 

le bib yang didasarkan atas rasionahfas· tertentu u.ntuk 1ncncapaj lujuan 

yang telah ditentukan sebelunmya'1 .2 

Didalam suatu praktek manajemen da.pat dilllrnt, hahwa segala fu.ngsi 

ntnu kegialnn manajernen (planning, organizing, actuatix1g, controlling), 

secarn langsung atau tidak langsung sehtlu berhubu11gm1 dengan unsu.r 

nu.1.nusia: Planning dalam mamtjemen adalah ciptaa11 nu1nusia, 

organizing, selain mengatur ru1sru· yang lain juga juga menyangkut 

ru1sur manusia, sedangkan actuating n1enyangkut proroses penggerakan 

manusia anggota organisasi, demikian juga controlling clilaksamtkan 

agar pelaksanaan manajemen (manusia) selalu dapat meni:ngkatkan 

hasil kerjanya. Dengan dernikian jelas ki.ti:l liha t, bahwa su.kses li.daknya 

suatu organisasi sebagian besar sangat ditenlukan oleh rn.anusia-

m.anusia pelaksana organisasi tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Drs. Sarwoto yang mengemukakan bahwa : 

t. Ibid, hal. 3. 

Betapapun sen1pm·nanya rencana-rencana, o.rganisasi dan 
pengawasan serta penelitiannya, bila orang-orang tidak inau 
melaksanakru.1 peketjnan yang dhvajibkan ntuu bila mereka 
tidak dapat menyelesaikan tugas dengan 1ninat dan gernhira, 
m.aka seonmg ni.em.'jer tidak akan menrnpai hasil sebanyak 
yang sebenan1ya dapat dicapai.3 

3 Drs. Scuwoto, Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen, Gha.lia lncloncsia, Jakarta, 199 l. ha!. I >o 
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