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\. "lasan Pcmilihon Judul 

Organ1sa>1 �ccaru umurn adalah 111.:rupakan wadah d1rnnn.i h.:rl..umpulnya 

vrang-orang untul.. mencap:u IUJuan tertentu Sedangbn rcgorgan1Sllsian 1tu 

<endm m.:rupakan pro�es pem uwnan orgam�s1 <ehm�l!a p1111pman ocrusahaan 

dapat membagt tugas dan tanggungJawab yang hani- dtlal..sanakan olch bawahan 

untul. mcndapatkan hastl \ang opumal. 

Strul.tur organisasr adalah bagian yang mcngatur dan menctapl.an s.:na 

mengelompokkan pekeriaan �ang akan dtlakukan merumusl.an �ena tugas. 

wewenang tanggungjawab dan 111e11yusun hubungan Hal uu d1mak�udka11 untuk 

1110.:mungl.1nkan orang-orang berkt:l)aSama secara etl:lo.111 dalnm mencapm tuJuan 

1ertcntu 

.'vfelalu1 orgamsas1 dapa1 mempersatukan sumbcr da)a pol.ol.. dengan cara 

mengatur orang-orang dalam pola sedem1k1an rupa, ...:hingga merd;a dapat 

melaksanakan ak11v1tas guna pencapaian tuJuan yang d1capa1 Olch karena nu 

perlu d1ketahu1 struk1ur orgamsas1 yang ada untul.. m1:n1alankan kegiatan 

perusahaan Semua bentuk organisasi ada i-.eba1kannva dan ada JUga 

1.ekurangannya P1mpman pcrusahaan memiliki struktur orga111sas1 \ang ada 

p1hhan allemauf dalam mem:ntul.an struktur orgams.'l.�1 \ang al.an duerapl.an 

dengan besar kcc1lnya pcrusahaan agar dapa1 menmgla1!.an koord1na'1 kcrJa 
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Berdasarkan uraian d1 atas, maka penulis tertarik dan bcrkemginan untuk 

melakukan penelitian mengenai struktur organisasi sebagai topik penelitian. 

Adapun yang menjadi objek penelitian dipilih perusahaan yang dianggap 

memenuhi syarat untuk tujuan penelitian yaitu PT. BPR Syariah Alwasliyah 

Medan, yang bergerak dalam b1dang jasa keuangan. Akhimya dengan alasan 

tersebut. penulis tenank untuk mem1lih judul STRUKTUR ORGANISASJ 

DALA�1 MENINGKATKAN KORDINASI KERJA YANG EFEKTIF 

PADA PT. BPR SYARIAll AL\VASLIYAH DJ MEDAN. 

8. Perumusan Massiah 

Berdasarkan pcnelit1nn pendahuluan yang dilakukan pada PT. BPR 

Syariah Alwasltyah Medan ditemukan masalah sebagai berikul . 

"Perusahaan belum mempunyai struktur organisasi yang sesua1 dengan 

keadaan orgamsasi. sehmgga efektJvitas kerja yang diharapkan tidak 

menggambarkan etis1cns1 dan volume pekcrjaan".1 

{', Hipotesis 

"Hipotesis adalah perumusan sementara mengenai suatu hal yang dibuat 

untuk menjelaskan hal itu dan Juga dapat menuntun/mengarahkan penyelidikan 

selanJutnya"11 Berdasarkan rumusan masalah tersebut dt atas dapat ditarik 

rumusan sementara scbaga1 benkut ; 

n Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, 
Edisi Baru, Cetakan Kehma, Penerbn PT. RajaGralindo Persada, Jakana, 2003, 
ha!. 42. 
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