BABI
PENDAHULUAN

A. Alasan Pemiliban Judul

Dalam era globalisasi dcwasa ini dmana terjadi tingkat pcrsaingan yang
semakin ketat, seuap perusaba.ln harus mampu melakukan pengelolaan sedem1kian
rupa agar dapat bertahan, tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan perusahaan
Untuk dapat bcrtahan menghadap1 persamgan tcrsebut, maka setlap perusahaan akan
berusaha mengungguli para saingannya dan dapat mengelola perusahaan dengan baik,
maka d1lakukan

pengorganisas1an Pengorganisasian merupakan proses

penyusunan

struktur organisas1, sumber daya yang dimilik1, dan lingkungan yang melinglnipinya.
Dua aspek utama dalam proses penyusunan struktur organisasi adalah
pembagian kerja dan departementalisasi. Akan tetapi. sebelunmya perlu diketabui
babwa setiap organisasi dibcntuk dengan seperangkat tujuan yang dapat dicapai
dengan

cara

yang berbeda-beda Oleh karena nu, demi lercapainya tuJuan orgamsasi,

yang pertama harus ditentukan adalab tugas-tugas organisasi secara keseluruhan, dau
yang kcdua. tak scorang pun akan dibel:ani tugas terlalu berat atau terlalu nngan
untuk dilaksanakru1 oleh orang tc1·sebut.
Bila sebuah orgamsas1 sudah mula1 membesar dan mempekerjakan orangorang yang lebih banyak untuk mtmjalanlrnn berbagai kegiatan dalam perusahaan itu,
maka tibalah saatnya bag1 organ1�1 untuk rm:ngelompokkan orang-orang yong
tugasnya saling berhubungan satu sama lain. Dalam s:itu bagian tertentu terdapat
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pekerja-pekorJll dengan se1 um l ah keterampilan dan tmgkal kcahl ian yang bcrbcda

bcda, yang bcnntcrdks1 satu dcngan yang

lam dan dJatur dcngan proscdur-prosedur

yang sudah mapan. Penyatuan kerja ini dikenal dengan istilah departementalisasi.
Dengan adanya struJ...1u r organisasi maka terjadi pembagian kerja atas fungsi
fungsi atau bagian-bagian yang khusw.. Pada waktu md1 ..idu-md1vidu dan bagian
bagian melaksanakan aktivitas tersendiri, tujuan organis asi
mungkin akun lcrabaikan :llau

mungkin

seeara menyeluruh

111nbul konn1k th antarn parn anggola

Dalum

hal mi, mekamsme pengorgamsas1an mcmungkinkan anggota organs1sas1 dan
men gurangi inefisicnsi dan konflik yang mcrusak. Dengan demikian, koordinasi
adalah proses pengin1egras1an atau pemanduan sasaran a1au kcgiatan umt-umt yang
1c:rp1sah pada scbuah organisa$1 agar dapat mencaJl(l.• 11,lJuan organisa.�1 secara efisi en
Menya dari penliagnya peranan struktur organisasi dan koordinasi kerja antar
setiap bagian-bagtan alau b1dang-bidang fungsi onal posis1 dan Jabalan dalam suatu
,

organisasi, penulis tertank untuk metn1hh strui...1u r dan koord1nasi kel')a sebagai objek
pembahasan dalam skrips1 ini Berdasarkan alasan 1ersebut, maka skripsi mi berjudul
"PERANAN

STRUKTUR

ORGANI SASI

DALAM

MENINGKATKAN

KOORDlNASI KERJA PADA PT. AVON MEDAN".

B. l'erurnus1111 Massiah
Strui...1ur organis asi dan koordinasi merja memgang peranan pentindan
mcmpunya1 hul>ungan yang cral dalam pcncapa1a11 1u1uan perusahaan
struktur org amsasi yang b:uk d:in Lcp::u, mak:l pcrus ahaan a�an

UNIVERSITAS MEDAN AREA

mcncapa i

Dengan
tujuannya

