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RAHMlATI NAStJTION, STRUKTUR ORGANJSASl DALAM 

MENINGKATKAN KOORDINASI KERJA YANG EFEKTIF PADA PT. BPR 

SYARIAH ALWASLIYAH DI MEDAN (Di bawah Bimbingan Ors. H. 

Mitlahudc.lin, MBA., Sebaga1 Pembimbing I dan Ora. lsnaniah Laili KS., Sebagai 

Pe111b1mbing fl) 

Strukrur organisas1 adalah bagian yang mengatur dan menetapkan serta 

mcngclompokkan pckcrJaan yang akan dilakukan, mcrumuskan SC!'UI tugas, 

wewenang tanggungJawab c.lnn menyusun hubungan. Hal 101 d1maksudkan untuk 

memungkinkan orang-orang bekerjasama secara efektif dalam mencapai tujuan 

tertentu. 

Melalui orgamsas1 c.lapat mempersatukan sumber daya pokok dengan cara 

mengatur orang-orang dalam pola sedemikian rupa, sehingga mereka dapat 

melaksanakan akuvitas guna pencapaian tujuan yang dicapa1 Oleh kareoa uu perlu 

diketahui struktur orgam5a51 }ang ada untuk menjalankan kegiatan perusahaan. 

Semua bentuk organisas1 ada keba1kannya dan ada juga kekurangannya. Pimpinan 

perusahaan memiliki struktur organisasi yang ada pilihan altematif dalam 

menentukan strukrur organ1sasi yang akan diterapkan dengan besar kecilnya 

perusahaan, agar dapat menmgkatkan koordinasi kerja. 

Berdasarkan hasil anahsis dan evaluasi tentang struktur organisas1 dal.am 

mcmngkalkan koord1nas1 kerJa )ang efektif pada PT. BPR Syan'ah Alwasliyah 

Medan, maka dapat ditarik kes1mpulan sebagai berikut : 
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Penyusunan struktur organisasa perusahnan sudah baik, da mana telah 

menggambarkan pos1s1 kerJa yang jelas terbadap masmg-masmg bagian yang 

satu dan bagian yang lam. Artmyu bahwa tugas dan wewenang setiap bagian 

sudah dipisahkan dengan jelas, sehingga tidak terdapat tugas rangkup dalam 

operasi perusahaan. 

2. Secara keseluruhan sistcm koordmasi vertikal pada perusahaan sudah baik, hanya 

saja para pelaksananya ma�1h pcrlu banyak pemahaman dan latthan akan ani 

sebuah kerjasama Khususnya kerJasama dengan bawahannya masih terdapat 

keterbatasan kemampuan Hal 101 d1sebabkan karena tingkat pend1d1kan dan 

keahlian seseornng dalam menJalankan tugasnya. 

3. Untuk menga1as1 terhadap kemampuan individu ka.ryawon yang berbeda, 

sebaiknya perusahaan melakukan pendidikan, latihan dan pcmbinaan serta 

pengembangan pegaw111, Apub1la perusahaan telah telah mclakukan hal tersebut, 

maka perusahaan dapat mclaksanakan koordinasi kerja kepada setiap bagian. 

Dengan demikian merekn aknn senantJasa berusaha melaksanakan kegairabannya 

secara efektif dan berusaha mcningkatkan kemarnpuan mercka melalw penerapan 

ilmu dan pengnlaman dalam bekerju 

4. Atas perbedaan tanggapan bawahan terhadap instruksi dari atasan, sebaiknya 

diperlukan keahlian atasan untuk menerangkan mengenai tugas yang diberikan 

kepada bawahan dalam menjalankan tugas yang diembannya Selain nu pimpanan 

perusahaan harus melakukan pendekatan terhadap para bawahan melalui 

hubungan sos1al. 
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