
BAB I 

P EN DA HU LUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bersamaan denga·n munculnya negara sebagai o rgan i s asi 

terbesar yang relatif awet dan kokoh dalam kehidupan 

bermasyarakat, maka pemerintahan mutlak harus ada untuk 

mernbarenginya, yait u munculnya keberadaan dua kelompok 

orang yang memerintah di satu pihak yang diperintah 

dilain pihak. 

Dalam rangka me laks anakan suatu sistem pemerintahan 

yang berkai tan dengan 

pemerinta'nan termasuk 

bi dang 

ha lnya 

Kabupaten IJabuhan Batu, maka 

tug as lembaga-lembaga 

di Dinas Pendapa t an 

diperlukan per a nan 

peng awasan terhadap peningkatan efisiensi dan efekti fi tas 

kerja pegawai. 

Pengawasan dapat didefenisikan sebagai proses untuk 

" menjamin u bahwa tujuan-tujuan organisas i  dan manajemen 

tercapai. Hal ini menunju kkan bahwa adanya hubungan erat 

antara perencanaan dan pengawasan. 

Sedangkan pengertian ef isiensi dan efektifitas 

adalah pegawai dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat 
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pada waktu dan rencana yang telah ditentukan, juga dalam 

menyelesaikan segala sesuatu pekerjaan sesuai dengan 

cepat , hemat dan selamat. 

Sehingga apabila tugas yang diberikan atasan kepada 

bawahan tidak dapat diselesaikan tepat pada waktu, dan 

rencana yang telc;th di tentukan serta t idak cepat, hemat 

maka h asil yang ditefima tidak efisien dan efektif. 

Efisien d apat juga diartikan sebagai kemampuan untuk 

menyelesai kan suatu pekerj a an yang benar, yang merupakan 

suatu konsep m atematik sebagai perbandingan antar a  rasio 

pengeluaran (output) dengan masukan (input). Deng an 

dernikian pekerjaan peg awai dikatakan efisien apabila 

hasil p rodu ktifita s  yang dicapainya lebih tinggi 

dibandingkan dengan alat produksi yang diperguna kan 

( tenaga keija, bahan, u ang, mesin dan waktu). Sedangkan 

efektif dapat diartikan sebagai pengukura n dalam arti 

tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya. � 

Deng an pengawasan diharapkan dapat mencegah 

terjadinya penyimpangan yang menimbul k a n  kerugia n besar 

bagi pelaksanaan sis tern pemerintahan. Pengaw asan 

dih arapkan juga mampu men:Lngkatkan efisiensi dan 
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