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KATA PENGANTAR 

  Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya saya dapat 

menyelesaikan Modul Manajemen ini. Adapun tujuan dari pembuatan modul ini 

adalah sebagai bahan ajar dan referensi bagi para pembaca, khususnya mahasiswa 

Manajemen. Mudah-mudahan buku ini dapat membantu para pembaca yang 

berminat untuk mengembangkan diri, memperkaya wawasan dan menambah 

khasanah ilmu pengetahuan.  

  Kami menyadari bahwa penyelesaian buku initidak terlepas dari bantuan 

berbagi pihak,dan masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan buku ini. 

Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari 

pembaca.  

 

Medan, 17 Desember  2017 
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PERTEMUAN KE 1 

1. Capaian Pembelajaran :Memahami pengertian manajemen, Mempelajari 

model-model manajemen yang umum digunakan dalam organisasi 

2. Kemampuan Akhir yang diharapkan :Setelah mengikuti pembelajara, 

Mahasiwa di harapkan mampu memahami pengertian manajemen, 

Mempelajari model-model manajemen yang umum digunakan dalam 

organisasi 

3. Pokok Bahasan :MANAJEMEN 

4. Sub Pokok Bahasan : - 

5. Materi : 

A. Mengapa Mempelajari Manajemen  

Pertanyaan mendasar yang mungkin timbul dalam benak Anda saat pertama 

kali Anda mempelajari manajemen adalah mengapa saya harus mempelajari 

manajemen? Untuk apa? Jawabannya adalah suatu saat Anda akan berada dalam 

ruang lingkup suatu organisasi dan Anda memiliki kepentingan untuk terlibat 

ataupun memperbaiki cara-cara pengelolaan organisasi tempat anda bekerja atau 

bekerjasama.   

Cara-cara pengelolaan organisasilah yang anda peroleh dari manajemen dengan 

berbagai macam ruang lingkupnya. Setiap orang dalam kehidupannya akan selalu 

berinteraksi dengan organisasi. Misalnya, Anda mengunjungi sebuah hypermarket 

dan tak ada seorang pun pramuniaga yang melayani Anda, apakah Anda merasa 

kesal? Tentu saja, hal itu merupakan masalah bagi Anda sebagai konsumen yang 

berhak dilayani dengan baik. Keadaan seperti itu dapat dikatakan bahwa 

hypermarket tersebut memiliki manajemen yang buruk. Sebuah organisasi yang 

dikelola dengan baik akan menghasilkan pertumbuhan yang meningkat. 

Sebaliknya, organisasi yang manajemennya buruk akan mengalami kemerosotan 

sehingga kelangsungan hidup organisasinya akan terancam. Anda bisa melihat 

perusahaan yang manajemennya tidak efektif  tidak akan bertahan untuk unjuk 

gigi di pasar industri yang perkembangannya sangat pesat seperti sekarang ini. 

Khususnya mahasiswa seperti Anda, setelah lulus dari perguruan tinggi dan akan 

memulai karir Anda, entah Anda yang mengelola (sebagai entrepreneur) ataupun 
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yang dikelola (sebagai employee) sedikit banyak harus mengetahui proses-proses 

manajemen yang digunakan dalam organisasi. Pertanyaan yang sering dilontarkan 

mahasiswa berkaitan dengan manajemen adalah “Manakah peluang-peluang bagi 

sebuah karier dalam manajemen?”. Mungkin saja pertanyaan ini didasari oleh 

kenyataan dimana perusahaan banyak yang menciut, sehingga untuk membangun 

karier manajemen bukanlah pilihan yang tepat. Jadi inilah Anda, seorang 

mahasiswa yang sedang menempuh kuliah manajemen dan barangkali Anda 

sekarang ini bertanya pada diri Anda sendiri, “Apa gunanya?” Mengapa saya 

harus belajar manajemen sementara jabatan manajemen hanya akan dipegang oleh 

orang-orang sosial dan bisnis, bukan seorang engineer? Sebuah jawaban yang 

tepat jika dikatakan saat ini adalah era evolusi manajemen dimana tingkat 

permintaan yang makin kuat akan manajer di bidang yang berkembang seperti 

perkembangan media baru, teknologi informasi, intranet organisasi, 

pengembangan content Internet-World Wide Web, telekomunikasi, pelatihan 

karyawan, dan lembaga nirlaba. Sebagai ilmu pengetahuan, manajemen memiliki 

kerangka ilmu yang sistematis, mencakup kaidah-kaidah, konsep, prinsip yang 

dapat digunakan secara universal bagi semua situasi manajerial (lihat Gambar 

1.1). Ilmu manajemen dapat diterapkan bagi semua bentuk organisasi, seperti 

perusahaan, pemerintah, pendidikan, sosial, politik, keagamaan, dan lainnya. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, seseorang mempelajari manajemen 

diharapkan memiliki pengetahuan dasar manajemen dan dapat menerapkannya 

pada situasi yang ada, dan mampu fleksibel terhadap perubahan lingkungan di 

sekitarnya.  
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Dengan demikian, sangat naif jika dikatakan bahwa seorang mempelajari ilmu 

manajemen hanya karena ingin memiliki jenjang karier dalam manajemen 

perusahaannya atau sebuah kuliah manajemen tidak perlu untuk diberi atensi 

karena hanya sebagai sebuah syarat untuk meraih gelar yang Anda inginkan. Yang 

perlu Anda garis bawahi sebelum mempelajari manajemen adalah Anda harus 

memiliki hasrat suatu saat akan menjadi seorang manajer atau seseorang yang 

memikul tanggung jawab dalam organisasi Anda, dan hal-hal yang berharga 

dalam memahami dan menyelesaikan persoalan manajerial yang Anda temui 

adalah dengan mempelajari manajemen. 

B. Apakah Manajemen Itu? 

Istilah manajemen mengacu pada kata "to manage" yang berarti mengatur, 

mengurus atau mengelola. Seperti yang terjadi pada banyak bidang studi lainnya 

yang menyangkut human, maka manajemen tergolong yang sulit didefinisikan. 

Beberapa referensi yang penulis peroleh untuk memaparkan definisi manajemen 

dari para pakar manajemen adalah sebagai berikut: 

1. Mary Parker Follett  Management is the art of getting things done through 

people. Manajemen merupakan seni dalam mencapai tujuan melalui orang 

lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-

tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan 

berbagai tugas yang mungkin diperlukan. 

2. James A.F. Stoner    Management is the process of planning, organizing, 

leading and controlling the effort of organization member and using all other 

organizational resources to achieve stated organizational goals. Manajemen 

ialah proses perencanaan, organisasi, kepemimpinan dan pengawasan 

terhadap usaha-usaha anggota organisasi dan penggunaan semua sumber-

sumber organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan 

3. Luther Gulick Manajemen menjadi suatu bidang pengetahuan (ilmu) yang 

secara sistematik berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja 

sama.  



8 
 

Manajemen sebagai suatu proses adalah cara sistematis melakukan pekerjaan 

bagi seorang manajer dengan tidak memperdulikan kecakapan tertentu yang 

saling berkaitan untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Sedangkan 

manajemen dapat juga diartikan sebagai ilmu, karena teori-teori yang terdapat di 

dalamnya mampu menuntun manajer dengan memberikan kejelasan akan apa 

yang harus mereka lakukan pada situasi tertentu dan mampu memprediksi akibat-

akibat dari keputusan yang diambilnya. Sedangkan manajemen dipandang 

sebagai profesi karena seorang manajer profesional harus memiliki kompetensi 

sebagai dasar keahlian khusus, diakui dan dihargai oleh masyarakat dan 

pemerintah, memiliki kode etik, serta berkomitmen dan berdedikasi dala m 

menekuni pekerjaannya.  

C. Model Manajemen 

Dari definisi manajemen di atas dilihat bahwa teori manajemen banyak 

ragamnya, demikian pula fungsi-fungsinya, dari yang sangat sederhana sampai 

yang kompleks. Beberapa contoh model manajemen yang digunakan dalam suatu 

organisasi beserta penjabaran fungsinya adalah sebagai berikut:  

1. Model P-I-E (Planning, Implementation & Evaluation). Model termasuk 

yang paling sederhana, karena hanya meliputi 3 fungsi saja yaitu fungsi 

perencanaan, implementasi dan evaluasi sumber daya agar mencapai tujuan 

yang ditetapkan. 

2. Model P-O-A-C (Planning, Organizing, Actuating & Controling). 

Namun, pengertian tersebut mengalami transformasi sekitar tahun 1914, 

dimana seorang ahli bernama Henri Fayol yang berkebangsaan Perancis 

mengatakan bahwa manajemen melaksanakan lima fungsi utama, yaitu 

merencanakan (plan) aktivitas yang akan dilakukan, kemudian 

mengorganisasikan (organize) untuk mencapai rencana tersebut. Selanjutnya 

mengarahkan (direct) sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan 

rencana dan memimpin sumber dayanya (leading). Akhirnya mengendalikan 

(control) sumber daya agar tetap beroperasi secara optimal.  

3.  
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LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA 

Nama  : ...................................................................   NILAI 

Nim  : .................................................................... 

Tanggal : .................................................................... 

 

I. TUJUAN 

Diharapkan mahasiswa mampu memahami pengertian manajemen, Mempelajari 

model-model manajemen yang umum digunakan dalam organisasi.  

II. ALAT DAN BAHAN 

1. Buku Teks  Manajemen 

2. Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 

3. Laptop 

4. Internet 

Kerjakan Soal Dibawah Ini Dengan Teliti 

SOAL 

1. Jelaskan menurut analisis anda mengapa anda perlu mempelajari manajemen! 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

2. Jelaskan pengertian manajemen! 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3. Jelaskan pengertian manajemen menurut Mary P Follet! 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……… 

4. Sebutkan model – model manajemen! 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...........

......... 

5.  Jelaskan perbedaan antara model PIE dengan model POAC! 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...........

......... 
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PERTEMUAN KE 2 

1. Capaian Pembelajaran :Setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa 

diharapkan mampu memahami dan mengerti tentang sejarah dan evolusi 

manajemen.  

2. Kemampuan Akhir yang diharapkan : Setelah mengikuti pembelajaran, 

Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang sejarah perkembangan 

manajemen dan paham benar akan evolusi teori manejemen.  

3. Pokok Bahasan : Sejarah dan Evolusi Teori Manajemen 

4. Sub Pokok Bahasan : - 

5. Materi : 

A. Sejarah Perkembangan Manajemen 

Sejarah perkembangan manajemen tidak jauh berbeda dengan 

perkembangan manusia itu sendiri. Artinya, bahwa manajemen telah berlangsung 

sejak manusia itu berada di bumi ini, seiring dengan perkembangan dan tuntutan 

manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada zaman purba atau Kaman 

batu, manusia juga menggunakan keterampilan dan ke ahliannya untuk membuat 

alat-alat dari batu guna merealisasikan tujuan hidupnya. Manajemen kemudian 

berkembang sesuai de ngan perkembangan keahlian serta pengetahuan dan 

keterampilan yang diperoleh oleh manusia itu. Pengetahuan serta teknologi 

(IPTEK) terus tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan itu sekaligus juga 

mengembangkan keterampilan manajemen umat manusia. Mempelajari sejarah 

manajemen sangat penting bagi kita untuk dapat  memperoleh gambaran tentang 

bagaimana manajemen itu telah berlangsung pada masa lalu, kemudian 

manajemen tersebut berkembang, prinsip-prinsip apa yang dikembang kan pada 

masa lalu dan bagaimana manajemen tersebut berlangsung dewasa ini.  

Akhirnya kita harus pula mempelajari dan mengantisipasi perkembangan di 

masa mendatang yang tentu saja juga akan menentukan arah pertumbuhan 

manajemen itu sendiri. Dengan mengetahui arah perkembangan manajemen 

tersebut maka kita juga akan dapat mempersiapkan diri kita untuk mem bekali diri 

kita masing-masing dengan keterampilan-keterampilan manajerial yang 

diperlukan di masa mendatang. 
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B. Evolusi Teori Manajemen  

Teori Manajemen Ilmiah sebenarnya telah dimulai sekitar akhir abad yang 

lalu, di mana para insinyur Amerika Serikat dan Eropa mencari dan 

mengembangkan cara-cara baru untuk mengelola suatu perusahaan. Beberapa 

variabel yang diperhatikan dalam manajemen ilmiah adalah sebagai berikut:  

a. Pentingnya peranan manajer dalam menggerakkan dan me ningkatkan 

produktivitas perusahaan. 

b. Pengangkatan dan pemanfaatan tenaga kerja dengan persyaratan-

persyaratannya. 

c. Tanggung jawab kesejahteraan pegawai/karyawan. 

d. Kondisi yang cukup untuk meningkatkan produktivitas kerja. Peran manajer 

(pimpinan) dalam menentukan pilihan kebijaksanaan perusahaan adalah 

sangat penting.  

Selain itu, manajer harus dianggap sebagai reformis dalam memperbarui 

persyarat an-persyaratan kerja, kondisi kerja, hari standar kerja, tanggung jawab 

terhadap kesejahteraan karyawan dan lain-lain. dari per baikan/pembaharuan 

dalam manajemen, aspek-aspek manajemen ilmiah mempunyai tujuan agar tingkat 

produktivitas perusahaan, efisien dan efektivitas perusahaan dapat di 

tingkatkan.Dalam manajemen ilmiah juga memperhatikan prinsipprinsip 

pembagian kerja di antara para pegawai pada suatu perusahaan. Dengan 

pembagian kerja (suatu pekerjaan dapat dipecah -pecah menjadi bagian-bagian 

disiplin kerja yang terspesialisasi) selain akan mengkonsentrasikan tenaga kerja 

pada pekerjaannya masing-masing juga akan memudahkan usaha meningkatkan 

keterampilannya masing-masing tenaga kerja yang terspesialisasi itu sehingga 

waktu dan biaya pendidikan vang mahal dapat diminimalisir dan proses 

pengulangan kembali secara terus menerus akan dapat meningkatkan 

keterampilan kerja tenaga vang bersangkutan dan dapat menambah efisiensi 

kerjanya. Dalam hal perbaikan kesejahteraan karyawan, antara lain diperhatikan 

pada metode pemikiran upah (gaji) pada karyawan.  Metode apa yang digunakan 

dalam pemberian upah harus dikaitkan dengan produktivitas kerja. Pendekatan ini 

disebut sebagai metode pemberian insentive. Untuk lebih jelasnya marilah kita 
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ikuti beberapa teori ilmiah menurut perintis dan pencetusnya secara kronolois 

berikut: 

Robert Owen (1771-1858)  

Ia adalah seorang manajer beberapa pabrik pemintal kapas di New Lanark 

;’’’’’’’’’Scotlandia semenjak tahun 1800-an. Dalam teorinya la menekankan 

tentang peranan sumber daya manusia sebagai kunci keberhasilan perusahaan. 

Khususnya peranan jabatan manajer (kader) yang harus berfungsi sebagai 

reformis (pembaru) dalam manajemen sumber daya manusia ini. Ro bert Owen 

merintis manajemen ilmiah, karena beliau digerak kan oleh kenyataan kondisi dan 

persyaratan kerja yang tidak memadai; di mana kondisi kerja sebelumnya dan 

kehidupan pada pekerja pada saat itu sangat buruk. Memperkerjakan anak-anak di 

bawah usia 5 tahun pada saat itu sudah umum berlaku. Standar waktu hari kerja 

sehari selama 13 jam sudah biasa terjadi.  

Oleh karena itu, Robert Owen memunculkan gagasan yang mengintrodusir 

tentang perbaikan kondisi dan persyaratan kerja seperti pengurangan standar 

hari kerja menjadi 10,5 jam. Pembatasan usia tenaga kerja yang dipekerjakan 

menolak pekerja yang usianya kurang dari 10 tahun dan mengadakan toko-toko 

perusahaan guna memberikan pelayanan kepada para karyawan akan 

kebutuhan seharihari dengan memberi kan harga yang lebih murah. Selain itu, 

ia menentukan pro sedur-prosedur kerja yang dapat meningkatkan 

produktivitas kerja. Dengan perbaikanperbaikan kondisi kerja, pelayanan 

kesejahteraan bagi karyawannya, maupun prosedur kerja yang dibuat, ia 

berharap agar produktivitas tenaga kerja dapat lebih ditingkatkan lagi. 

Frederick W. Taylor  

Mula-mula yang menjadi titik tolak penerapan mana jemen secara ilmiah 

berasal dari hasil penelitian F.W Taylor tentang studi waktu kerja (time and 

motion studies) pada bagian produksi di mana dia bekerja, di perusahaan 

Midvales Stell. Dengan penelitian waktu sebagai dasarnya ia dapat me 

mecahkan setiap pekerjaan ke dalam komponenkomponennya dan merancang 

cara pengerjaannya yang tercepat dan terbaik untuk setiap pekerjaan. Ini juga 
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berarti bahwa ketentuannya adalah menentukan seberapa pekerja dapat 

menyelesaikan dengan bahan dan peralatan yang tersedia di perusahaan. 

Taylor menekankan bahwa antara waktu penyelesaian pekerjaan dapat 

dikorelasikan dengan upah yang diterimakan; vaitu semakin cepat atau tinggi 

prestasi kerja dalam menyelesai kan pekerjaannya, akan semakin tinggi upah 

yang diterima nya. Metode pendekatan ini disebut sebagai “sistem upah 

defferensiasi” (defferensial rate system). peningkatan pro duktivitas kualitas, 

semangat kerja, dan upah yang diterimakan dapat dilakukan dengan 

melaksanakan pendidikan keterampil an, mengadakan “time and motion 

study”, mengutamakan tukar-menukar (transfer) antara pejabat/karyawan 

tertentu dengan karyawan yang lain, memberikan waktu istirahat dalam 

bekerja, dan memberikan sistem pengupahan deferensial dan perbaikan-

perbaikan lainnya.  

 Empat Prinsip Manajemen menurut Taylor: 

1. Kembangkanlah sebuah ilmu bagi setiap unsur pekerjaan seseorang, yang 

akan menggantikan metode kaidah ibu jan yang lama. 

2. Secara ilmiah pilihlah dan kemudian latihlah, ajarilah atau kembangkanlah 

pekerja tersebut. (sebelumnya, para pekerja memilih sendiri pekerjaan 

mereka dan melatih diri mereka sendiri semampu mereka) 

3. Bekerjasamalah secara sungguh-sungguh dengan para pekerja untuk 

menjamin bahwa semua pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-

prinsip ilmu yang dikembangkan tadi. 

4. Bagilah pekerjaan dan tanggung jawab secara hampir merata antara 

pimpinan dengan para pekerja. Manajemen mengambil alih semua 

pekerjaan yang lebih sesuai baginya ketimbang bagi para pekerja. 

Henry L. Gantt (1861-1919)  

Henry L Gantt yang dalam pengalamannya pernah bekerja bersama-sama 

dengan Taylor mengemukakan teorinya, juga bertitik tolak pada usaha 

meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efktivitas kerja dengan rangsangan 

upah atau insentif. Gagasan Henry L Gantt mempunyai kesamaan dengan 
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gagasan Taylor, antara lain a) kerja sama yang saling menguntungkan antar 

manajer dan karyawan, b) mengenai metode seleksi yang ilmiah untuk 

menentukan tenaga kerja yang benar benar tepat, c) sistem bonus dan 

penggunaan intruksi dalam pengaturan kerja. Tetapi dalam penentuan bonus 

tidak seperti yang dikemukakan oleh Taylor dengan sistem upah differen sial. 

Henry L. Gantt justru menolak sistem upah differensial. Hal ini menurutnya 

justru akan berdampak terlampau kecil motivasi kerja bagi tenaga kerja. Oleh 

karena itu, dia me ngemukakan gagasan bahwa bagi tiap-tiap pekerja yang dapat 

menvelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya untuk suatu hari, maka ia 

berhak menerima bonus sebesar 50 sen dollar untuk hari itu. Sistem bonus yang 

diterapkan Gantt ini juga berlaku bagi para mandor manakala yang menjadi 

tanggung jawabnya (anak buah) itu dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, Henry mengembangkan 

gagasan Owen dalam metode penilaian atas pekerjaan karyawan, yakni dengan 

mengadakan metode pencatatan atas hasil pekerjaan karyawan di dalam kartu 

pribadi. Jika pekerjaan karvawan memenuhi standar, maka dia beri warna. 

hitam, jika tidak memenuhi standar maka kode warnanya merah. Lebih lanjut 

dia mengemukakan gagasannya dalam membuat sistem baru tentang 

penggambaran jadwal produksi sebagai alat untuk instruksi dan penagwasan 

bagi manajer perusahaan. 

Herrington Emerson (1853-1931)  

Herrington Emerson melihat bahwa penyakit yang menggangu sistem 

manajemen di dalam industri ialah adanya masalah pemborosan dan in-efisiensi. 

Oleh karena itu dia mencetuskan ide-ide yang terformulasikan dalam 12 prinsip 

sebagai berikut:  

a. Perumusan tujuan dengan jelas 

b.  Kegiatan yang dilaksanakan masuk akal  

c. Tersedianya staf yang cakap 

d. Terciptanya disiplin kerja 

e. Pemberian balas jasa yang adil  

f. Laporan terpecaya, cepat, tepat, dan kontinyu  
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g. Pemberian instruksi - perencanaan dari urutan-urutan kerja  

h. Adanya standar-standar dan skedul, metode dan waktu setiap kegiatan 

i. Kondisi yang standar 

j. Operasi yang standar  

k. Intruksi-intruksi praktis tertulis standar. 

l. Balas jasa efisien - rencana insentif. 

C. Sumbangan Dan Keterbatasan Manajemen Ilmiah  

Sumbangan manajemen ilmiah telah di akui dan dapat mem berikan 

kontribusi yang cukup baik bagi peningkatan produktivitas dan efisiensi kerja. 

Peningkatan produktivitas telah sangat di dukung dengan sistem pembagian 

kerja sesuai bagian-bagian dari suatu proses pekerjaan, adanya spesialisasi-

spesialisasi tertentu Sementara teknik-teknik efisiensi manajemen ilmiah seperti 

yang ditunjukkan dalam studi gerak dan waktu telah membuktikan bahwa 

kegiatan yang dilaksanakan dapat lebih efisien. Demikian juga sistem seleksi 

dan pengembangan ilmiah para nekerja justru menimbulkan kesadaran tentang 

pentingnya latihan-latihan untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi kerja. 

Sum angan lain dari manajemen ilmiah ialah adanya desain kerja yang :elah 

mendorong para manajer dapat menetapkan suatu cara terbaik dalam 

melaksanakan suatu pekerjaan. Namun demikian, meski cukup besar sumbangan 

yang diberikan oleh manajemen ilmiah bagi kemajuan manajemen. Tapi pada 

umumnya mana jemen ilmiah memiliki keterbatasan-keterbatasan, terutama 

dalam aplikasinya. 

Ajaran manajemen ilmiah mengenai upaya peningkatan produktivitas justru 

dalam aplikasinya menimbulkan beberapa pengaruh yang tidak menguntungkan 

bagi kepentingan sistem manajemen itu sendiri. Sebagai contoh dapat 

dikemukakan bahwa konsep produktivitas dengan dukungan penerimaan 

teknologi justru banyak mengurangkan (menciutkan) skala penggunaan tenaga 

kerja. Kelemahan lain adalah tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi 

tidak atau kurang mendapatkan perhatian atas kebutuhan sosialnya, 

personalitynya, yang justru hal ini sangat dibutuhkan. Arti kepuasan tenaga 

kerja kurang diperhatikan secara utuh. Upah yang tinggi saja tanpa 

memperhatikan kondisi kerja yang cukup memuaskan dengan makin 
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berjalannya waktu, tujuan produktivitas dalam manajemen ilmiah tidaklah 

mendapatkan tempat sebagaimana mestinya. 
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LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA 

Nama  : ....................................................................   NILAI 

Nim  : .................................................................... 

Tanggal : .................................................................... 

 

I. TUJUAN 

Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan sejarah perkembangan manajemen, 

memahami dan mengerti tentang evolusi teori manajemen.    

II. ALAT DAN BAHAN 

1. Buku Teks  Manajemen 

2. Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 

3. Laptop 

4. Internet 

 

Kerjakan Soal Dibawah Ini Dengan Teliti 

SOAL 

1. Jelaskan secara singkat sejarah perkembangan manajemen! 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

........................................................................................................................ 

2. Apa perbedaan dari teori evolusi oewen hingga sampai pada taylor? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……… 

3. Sebutkan 4 prinsip manajemen yang di kemukakan oleh 

taylor!……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………… 

4. Jelaskan sumbangsih keterbatasan manajemen ilmiah! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………….................... 
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PERTEMUAN KE 3 

1. Capaian Pembelajaran :Memahami teori manajemen dan mampu 

mngimplementasikan pendekatan system manajemen. 

2. Kemampuan Akhir yang diharapkan :mahasiswa diharapkan mampu 

memahami teori manajemen dan mampu mengimplementasikan 

pendekatan system manajemen.. 

3. Pokok Bahasan : Teori Manajemen 

4. Sub Pokok Bahasan : - 

5. Materi : 

A. Teori Manajemen Klasik  

1. Henry Fayol (1841-1925)  

Henry Fayol adalah seorang industriawan Perancis yang kemudian 

terkenal sebagai bapak manajemen operasional mengembangkan manajemen 

sebagaimana yang dikemukakannya dalam bskunya yang terkenal yang 

berjudul Administration Industrielle et generale. Fayol berpendapat bahwa 

dalam perusahaan industri kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan manajemen 

dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok tugas, yaitu: - Technical. 

Merupakan kegiatan memproduksi dan membuat produk. Kegiatannya 

meliputi merencanakan dan mengorganisir produk.: 

a. Commercial. Meliputi kegiatan membeli bahan-bahan yang 

dibutuhkan dan menjual barang (hasil produksi). 

b. Finacial. Kegiatan pembelanjaan, yakni meliputi kegiatan mencari 

modal dan bagaimana menggunakan modal tersebut. 

c. Security. Yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menjaga keamanan 

(keselamatan kerja dan harta benda yang dimilki perusahaan). 

d. Akuntansi. Meliputi kegiatan yang terdiri dari mencatat, menghitung, 

mengkalkulasi biaya yang dilaksanakan, menghitung dan menentukan 

keuntungan yang diperoleh, menge tahui hutang-hutang yang menjadi 

kewajiban perusahaan me nyajikan neraca, laporan rugi laba, dan 

mengumpulkan data data dalam bentuk statistik. 

e. Tugas manajerial. Melaksanakan fungsi-fungsi yang ada dalam 

manajemen 
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2.James D. Mooney  

Menurut James D. Mooney, kaidah-kaidah yang diperlukan untuk 

menetapkan organisasi manajemen adalah sebagai berikut: 

a. Koordinasi, merupakan kaidah yang menghendaki adanya wewenang, 

saling melayani, perumusan tujuan dan kedisiplinan yang tinggi 

b.  Prinsip skalar, yaitu suatu prinsip yang mendefinisikan tentang 

hubungan kepemimpinan, pendelegasian dan antar fungsi-fungsi 

tertentu yang dibutuhkan. 

c. Prinsip fungsional, merupakan suatu prinsip yang mendefinisikan 

berbagai macam tugas yang harus diselesaikan ser ta dalam usaha 

mencapai tujuan bersama. 

d. Prinsip staf, merupakan prinsip yang membedakannya sebagai 

manajer staf  dan Tokoh lain vang memberikan sumbangan terhadap 

pandang an prinsip-prinsip administrasi adalah Mary Parker Follet, 

yang nada saat kematiannya pada tahun 1933 dianggap sebagai salah 

satu dari wanita terpenting yang dihasilkan oleh Amerika Serikat di 

bidang sosiologi dan kewarganegaraan.  

Menurutnya, kelompok merupakan suatu mekanisme di mana individu 

yang beraneka ragam dapat menggabungkan bakat-bakat yang dimiliki untuk 

mencapai sesuatu yang lebih baik. Organisasi dianggapnya sebagai sesuatu 

komunitas tempat manajer dan karyawan bekerja secara harmonis, tanpa 

salah satu pihak menguasai pihak yang lain, serta mampu menyelesaikan 

segala perbedaan dan pertentangan yang ada melalui diskusi. Dia juga 

menganggap bahwa tugas manajer adalah membantu karyawan dalam 

organisasi untuk saling bekerja bersama mencapai kepentingan-kepentingan 

yang terintegrasi.  

Follet berpendapat bahwa dengan membuat karyawan merasa memiliki 

perusahaan akan tercipta rasa tanggung jawab kolektif. Dewasa ini, kita 

memunculkan isu serupa dengan istilah employee ownership, profit sharing, 

dan gain-sharing plans.  
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3.Chaster I. Barnard (1886-1961)  

Chaster memandang organisasi sebagai sistem kegiatan yang diarahkan 

pada tujuan. Fungsi-fungsi utama manajemen, menurut pandangan Bernard 

adalah perumusan tujuan dan peng adaan sumber daya-sumber daya yang 

dibutuhkan untuk men capai tujuan. Barnard menekankan pentingnya 

peralatan komuni kasi untuk pencapaian tujuan kelompok. Dia juga 

mengemukakan teori penerimaan pada wewenang. Menurut teorinya, 

bawahan akan menerima perintah hanya bila mereka memahami dan mampu 

serta berkeinginan untuk menuruti atasan. Barnard adalah pelopor dalam 

penggunan pendekatan sistem untuk pengelolaan organisasi. 

B. Pendekatan Hubungan Manusiawi  

Perkembangan berikutnya dalam manajemen dimulai sejak 1930 dan 

menjadi populer pada tahun 1950-an, yaitu manajemen yang banyak 

memberikan perhatian terhadap hubungan ke manusiaan kepada para 

karyawan. Pandangan ini muncul sebagai akibat dari kelemahan-kelemahan 

pada manajemen yang ber orientasi tugas (klasik) yang kemudian 

menimbulkan banyak kritik terhadapnya. Dengan gaya ortodoks dan otokratis 

itu, maka peker jaan menjadi monoton dan membosankan sehingga 

menimbulkan stres serta produktivitas menjadi mandeg atau bahkan menurun. 

Beberapa cabang utama dalam pendekatan hubungan ma nusia ini dapat 

dilihat dalam gambar 2 Dalam cabang-cabang tersebut termasuk studi 

Hawthorne yang terkenal dan teori ke butuhan manusia dari Maslow, serta 

beberapa teori yang dibangun oleh Douglas McGregor, Chris Argyris, dan 

lainnya. Pendekatan sumber daya manusia menyatakan bahwa manusia pada 

dasarnya bersifat sosial dan ingin mengaktualisasikan dirinya. Menurut 

pendekatan ini, di tempat kerja orang berusaha untuk memuaskan kebutuhan 

sosialnya, memberikan reaksi atas tekanan dari ke lompok serta berusaha 

memenuhi kebutuhan pribadi. 

C. Pendekatan Sistem Manajemen  

Sistem dapat diartikan sebagai kumpulan dari bagian - bagian yang saling 

berhubungan antar satu dengan yang lainnya yang secara bersama-sama 
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mencapai tujuan tertentu. Sedangkan sub sistem itu sendiri adalah bagian kecil 

dari suatu sistem yang lebih besar. 

Manajemen dapat dipandang sebagai suatu sistem terbuka yang 

berinteraksi dengan lingkungannya dalam proses mengubah input atau 

masukan sumber daya menjadi output atau keluaran produk (barang dan jasa). 

Lingkungan input merupakan aspek yang terpenting dalam suatu sistem 

terbuka. Lingkungan tersebut merupakan tempat asal sumber daya sekaligus 

umpan balik dari pelanggan, yang berdampak terhadap output organisasi. 

Umpan balik dalam lingkungan memberikan masukan bagi organisasi tentang 

seberapa baik organisasi memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Tanpa 

adanya keinginan konsumen untuk mengguna nakan produk-produk 

organisasi, sangat sulit bagi organisasi untuk beroperasi atau bertahan di 

bidang usahanya dalam jangka panjang. 

D. Pendekatan Kontingensi 

Sementara pendekatan klasik, perilaku, dan kuantitatif berusaha mencari 

pendekatan-pendekatan manajemen yang universal, dan dapat digunakan 

kapan dan di mana pun, pendekatan kontingensi justru berusaha untuk 

menvusuaikan antara tanggapan manajerial dengan peluang dan permasalahan 

yang ada dalam berbagai macam situasi. Dalam pendekatan ini yang dicari 

bukan lah cara-cara terbaik untuk mengatasi situasi tersebut, melainkan 

berusaha membantu manajer untuk dapat memahami perbedaan perbedaan 

situasional tersebut dan menanggapinya dengan cara cara yang tepat. 

Implementasi dari pendekatan kontingensi telah banyak dipergunakan pada 

berbagai bidang dan fungsi dalam organisasi seperti pemasaran, motivasi, 

kepemimpinan, strategi, dan penetap ankeputusan-keputusan penting. Oleh 

karena itu, pendekatan kon tingensi lebih banyak memasukan unsure. 

 

 

 

 



24 
 

LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA 

Nama  : ....................................................................   NILAI 

Nim  : .................................................................... 

Tanggal : .................................................................... 

 

I. TUJUAN 

Mahasiswa diharapkan mampu memahami teori manajemen dan mampu 

mengimplementasikan pendekatan system manajemen 

II. ALAT DAN BAHAN 

1. Buku Teks  Manajemen 

2. Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 

3. Laptop 

4. Internet 

Kerjakan Soal Dibawah Ini Dengan Teliti 

SOAL  

1. Sebutkan kegiatan yang meliputi perencanaan dan pengorganisasian produk 

menurut Henry Fayol! 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

............................................................ 

2. Coba jelaskan kaidah penetapan organisasi manejemen menurut James D Mooney! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

3. Coba jelaskan secara singkat mengenai pendekatan hubungan manusiawi! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

4. Bagaimana anda menjelaskan perbedaan antara pendekatan kontingensi dengan 

pendekatan system manajemen? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………….................... 

5. Coba jelaskan secara  singkat menegenai teori manajemen! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………….................... 
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PERTEMUAN KE 4 

1. Capaian Pembelajaran :Mengerti tentang manajamen sumber daya 

manusia, sejarah sumber daya manusia dan memahami kegiatan 

manajemen 

2. Kemampuan Akhir yang diharapkan :mahasiswa diharapkan mampu 

mengerti tentang manajamen sumber daya manusia, sejarah sumber daya 

manusia dan memahami kegiatan manajemen 

3. Pokok Bahasan :MSDM 

4. Sub Pokok Bahasan :  

5. Materi : 

 

A. Sejarah Lahirnya MSDM  

Manajemen sumber daya manusia bukanlah merupakan hal yang timbul 

secara mendadak. Sudah sejak lama manusia hidup berorganisasi, seiring 

dengan itu manajemen sumberdaya manusia sebenarnya juga dilakukan. 

Kehidupan organisasi yang telah lama ada, seperti misalnya di bidang 

pemerintahan, ekonomi dan kemasyarakatan dibutuhkan satuan kerja yang 

secara khusus akan mengelola sumber daya manusia. Tonggak sejarah yang 

teramat penting dalam menandai diperlukannya sumber daya manusia adalah 

timbulnya Revolusi Industri di Inggris. Dampak Revolusi Industri tidak hanya 

merubah cara produksi, tetapi juga penanganan sumberdaya manusia yang 

berbeda dengan sebelumnya, lahirnya berbagai perusahaan dengan 

penggunaan teknologi memungkinkan diproduksinya barang secara besar-

besarnya dengan memanfaatkan tenaga manusia yang tidak sedikit. 

Penggunaan tenaga secara besar-besaran ini akan menuntut pemilik 

perusahaan mulai memikirkan gaji, penempatan, perlakuan terhadap karyawan 

termasuk kesejahteraannya. Akhirnya saat itu dibentuk apa yang disebut 

”Sekretaris Kesejahteraan” (Hasibuan, 1997). 

Tugas utama Sekretaris kesejahteraan tersebut adalah memikirkan cara 

perumusan kebutuhan ekonomi para pekerja dan mencegah para pekerja 

jangan sampai membentuk serikat pekerja. Dengan makin berkembangnya 

jumlah organisasi berskala besar, para manajer puncak merasa bahwa mereka 
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tidak lagi mampu untuk menangani sendiri masalah kesejahteraan pekerja, 

sehingga diperlukan “sekretaris kesejahteraan” untuk membantunya. Dengan 

kata lain dapat dinyatakan bahwa para “sekretaris kesejahteraan” itulah 

sebenarnya yang menjadi pelopor keberadaan tenaga spesialis yang 

menangani pengelolaan sumberdaya manusia. Revolusi Industri yang lahir di 

Inggris telah “menjalar” ke berbagai dunia pada permulaan abad ke dua puluh, 

terutama di daratan Eropa dan Amerika Utara. Salah satu dampak Revolusi 

Industri tersebut adalah makin banyak berdirinya perusahaan besar yang 

bergerak dalam bidang perekonomian (industri, perdagangan, pertambangan). 

Perkembangan ini ternyata berdampak pula pada kehidupan manajemen 

umumnya dan manajemen sumberdaya manusia khususnya. Dua tokoh besar 

yang menjadi bapak manajemen adalah Frederick W. Taylor dan Henry Fayol. 

Tanpa mengetahui apa yang dikerjakan oleh yang lain, ternyata kedua pelopor 

tersebut saling mengisi. 

 Taylor melihat gerakan manajemen ilmiah sebagai usaha meningkatkan 

efisiensi dan produktivitas, sedangkan Fayol lebih memfokuskan pada 

peningkatan kemampuan memecahkan masalah majerial. Timbulnya berbagai 

teori motivasi pada tahun 1940-an dengan Abraham H. Maslow sebagai 

pelopornya merupakan bukti bahwa perlunya perhatian kepada unsur manusia 

dalam suatu organisasi. Kebutuhan manusia memerlukan pemenuhan secara 

hirarki, untuk menunjang prestasinya dalam berkarya. Semuanya itu perlu 

mendapat perhatian di dalam pengelolaan sumberdaya manusia. 

 

B. Pengertian Manajemen Sumher Daya Manusia (MSDM)  

MSDM dapat dipahami sebagai suatu proses dalam organisasi serta dapat 

pula diartikan sebagai suatu kebijakan (policy). Sebagai suatu proses, 

Cushway (1994:13) misalnya, mendefinisikan MSDM sebagai ‘Part of the 

process that helps the organization achieve its objectives’. Pernyataan ini 

dapat diterjemahkan sebagai ‘bagian dari proses yang membantu organisasi 

mencapai tujuannya’. MSDM meliputi penggunaan SDM secara produktif 

dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi dan pemuasan kebutuhan pekerja 

secara individual. Stoner menambahkan bahwa karena berupaya 
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mengintegrasi kan kepentingan orgarnisasi dan pekerjanya, maka MSDM 

lebih dari sekadar seperangkat kegiatan yang berkaitan dengan koordinasi 

SDM organisasi. MSDM adalah kontributor utama bagi keberhasilan 

organisasi. Oleh karena itu, jika MSDM tidak efektif dapat menjadi hambatan 

utama dalam memuaskan pekerja dan keberhasilan organisasi.  

 

C. Mengapa SDM harus dikelola 

Saat ini sangat disadari bahwa SDM merupakan masalah perusahaan yang 

paling penting, karena : 

1. SDM menyebabkan sumber daya yang lain (bahan mentah, alat-alat kerja, 

mesin produksi, uang dan lingkungan kerja) dalam perusahaan,dapat 

berfungsi/ dijalankan. 

2. SDM dapat menciptakan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas 

perusahaan.  

3. Melalui MSDM yang efektif,  mengharuskan manajer atau pimpinan 

menemukan cara terbaik dalam mendayagunakan orang-orang yang ada 

dalam lingkungan perusahaannya, agar tujuan-tujuan yang diinginkan 

dapat tercapai.  

D. Kegiatan MSDM yang Spesifik dari Masing-masing Fungsi Manajemen 

1) Perencanaan : 

Menentukan tujuan standar, Menetapkan sistem dan prosedur, Menetapkan 

rencana atau proyeksi untuk masa depan 

2) Pengorganisasian : 

Memberikan tugas khusus kepada setiap SDM, Membangun divisi/departemen, 

Mendelegasikan wewenang kepada SDM, Menetapkan analisis pekerjaan atau 

analisis jabatan, Membangun komunikasi, Mengkoordinasikan kerja antara 

atasan dengan bawahan. 

 3) Manajemen Staf : 
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Menetapkan jenis atau tipe SDM yang akan dipekerjakan,Merekrut calon 

karyawan, Mengevaluasi kinerja, Mengembangkan karyawan, melatih, dan 

mendidik karyawan  

4) Kepemimpinan : 

Mengupayakan agar orang lain dapat menyelesaikan peker-jaan yang menjadi 

tanggung jawabnya, Meningkatkan semangat kerja ,Memotivasi kerja 

karyawan. 

5) Pengendalian : 

Menetapkan standar pencapaian hasil (target) kerja, Menetapkan standar mutu, 

Melakukan review atas hasil kerja, Melakukan tindakan perbaikan sesuai 

kebutuhan  

6) Pengawasan : 

Melakukan audit terhadap kemungkinan adanya ketidak-cocokan dalam 

pelaksanaan ataupun sistem prosedur yang berlaku, sehingga menimbulkan 

risiko yang tidak baik bagi perusahaan di masa depan. 
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LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA 

Nama  : ....................................................................  NILAI 

Nim  : .................................................................... 

Tanggal : .................................................................... 

 

I. TUJUAN 

Mahasiswa diharapkan mampu memahami teori manajemen dan mampu 

mngimplementasikan pendekatan system manajemen 

II. ALAT DAN BAHAN 

1. Buku Teks  Manajemen 

2. Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 

3. Laptop 

4. Internet 

Kerjakan Soal Dibawah Ini Dengan Teliti 

SOAL  

1. Bagaimana sejarah lahirnya manajemen sumber daya manusia? 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

........................................................................................................... 

2. Jelaskan pengertian manajemen sumber daya manusia! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

3. Menurut analisa anda, mengapa perlu adanya pengelolaan MSDM? Bukankah 

perusahaan juga memiliki peraturan yang dapat mengatur manusia atau karyawannya? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

4. Sebutkan dan jelaskan menurut pribadi anda tentang apa sebenarnya inti dari 

fungsi manajemen dalam suatu perusahaan! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………….................... 

5. Coba jelaskan secara  singkat menegenai teori manajemen! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………….................... 

 

 

 



32 
 

PERTEMUAN KE 5 

1. Capaian Pembelajaran :memahami pengertian organisasi, teori- teori 

organisasi dan memahami perbedaan manajer lini bawah, menengah dan 

atas.  

2. Kemampuan Akhir yang diharapkan :mahasiswa diharapkan mampu 

memahami pengertian organisasi, teori- teori organisasi dan memahami 

perbedaan manajer lini bawah, menengah dan atas. 

3. Pokok Bahasan :Organisasi 

4. Sub Pokok Bahasan : - 

5. Materi : 

 

A. Pengertian Organisasi 

Organisasi adalah pengaturan orang-orang secara sengaja untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu. Perguruan tinggi atau lembaga pendidikan merupakan 

satu bentuk organisasi. Berikut adalah lingkup organisasi: 

1. Tujuan, merupakan suatu pernyataan mengenai sasaran, visi, dan program-

program yang ingin dilakukan oleh organisasi. 

2. Manusia/Resources, merupakan sumber daya yang menjalankan 

serangkaian sasaran yang telah disusun. Sehingga organisasi terdiri dari 

manusia-manusia, jika hanya bekerja sendiri maka itu bukanlah organisasi. 

3. Struktur Organisasi, merupakan suatu struktur yang sengaja dibentuk 

untuk memberikan batasan antara hak dan kewajiban bagi setiap resources 

yang ada sehingga akan memudahkan terjalinnya hubungan kerja yang 

disertai dengan aturan-aturan.  
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Dengan mengetahui lingkup organisasi, maka dapat diartikan bahwa 

organisasi adalah suatu badan yang memiliki maksud tertentu, memiliki anggota-

anggota, dan memiliki suatu jenis struktur tertentu yang disengaja.  

B. Teori Organisasi 

1. Manusia berbeda, setiap orang adalah unik, masingmasing telah membawa 

pendirian sesuai situasi kerjanya, kepercayaan dan cita-cita kehidupan seperti 

pengetahuan tertentu, teknik sosial dan logika. 

2. Penekanannya terhadap aspek-aspek sosial dan kelompok kerja, tanggapan 

manusia mengenai dirinya dan lingkungan di sekitarnya tergantung pada 

kelompoknya, sehingga organisasi informal menjadi perhatian mereka, 

menurut neoklasik kelompok kerja telah memberikan pengaruhnya pada 

motivasi dan produktivitas.  

3. Manajemen yang partisipatif untuk mengambil keputusan agar selalu 

berbincang-bincang terlebih dahulu dengan bawahan, karena keputusan yang 

akan diambil dapat mempengaruhi mereka, maka bawahan diajak berfikir 

dalam pengambilan keputusan.  

a. Teori Modern  

Perkembangan lebih lanjut dari teori organissi adalah lahirnya teori modern 

yang kadang-kadang disebut dengan teori analisis sistem organisasi. Teori ini 

mengembangkan semua unsur organisasi pada umumnya dan kepraktisan 

komponenkomponennya : 

1. Organisasi, adalah sebagai suatu sistem yang terdiri dari 5 bagian pokok 

yaitu: input, proses, output, arus balik dan lingkungan yang menyangkut 

manusia umumnya meliputi semua jenis sistem biologis, fisik yang 

berhubungan dengan tingkah laku manusia. 

2. Kedinamisan, penekanannya adalah pada proses yang dinamis dengan 

interaksi yang terjadi dalam suatu organisasi. 

3. Multi level dan multidimensional, teori modern mempertimbangkan 

setiap tingkatan suatu organisasi. Dengan mengenali masalah-masalah 

pada setiap tingkat, berarti memberikan kesempatan pada setiap tingkatan 

untuk memecahkan masalah sendiri, sehingga  terdapat keseimbangan 

umum pada setiap tingkat. 
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4. Multimotivasi, teori modern mengakui bahwa suatu kegiatan dapat 

didorong oleh beberapa keinginan. Dengan demikian secara lebih luas 

organisasi diharapkan untuk hidup, karena para pesertanya berkeinginan 

untuk mencapai beberapa tujuan dengan baik.Organisasi dibentuk karena 

organisasi dapat mencapai masalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh 

perorangan.  

Dengan konsep ini dapat dikatakan bahwa organisasi memiliki unsur-unsur 

sebagai berikut:  

1.  Adanya dua orang atau lebih 

2.  Adanya maksud untuk bekerja sama 

3. Adanya pengaturan hubungan 

4. Adanya tujuan yang hendak dicapai. 

C. Siapakah Manajer Itu? 

Seorang manajer adalah seorang anggota organisasi yang mengawasi, 

mengarahkan, memadukan, dan mengkoordinasikan pekerjaan-pekerjaan anggota 

organisasi yang lain. Hal ini dapat berarti bahwa manajer memiliki suatu 

tanggung jawab langsung atas sekelompok orang dalam suatu departemen.  

Ada cara tertentu untuk menggolong-golongkan para manajer dalam sebuah 

organisasi khususnya organisasi yang memiliki penataan kerja dan struktur 

karyawan. Biasanya struktur itu dibuat dalam bentuk piramida yang terdiri dari 

manajer lini pertama, menengah, dan manajer puncak yang merupakan tingkatan 

keorganisasian.  

Lihat gambar di bawah 
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Manajer Lini Pertama adalah manajemen tingkat paling rendah dan seringkali 

disebut dengan penyelia. Dalam sebuah pabrik, manajer lini pertama disebut 

supervisor (mandor) atau dalam regu olahraga, pelatih merupakan manajer lini 

pertama. Manajer ini memiliki tanggung jawab untuk memimpin dan mengawasi 

tenaga-tenaga operasional.  

Manajer Menengah mencakup semua tingkat manajemen antara tingkat penyelia 

dan tingkat puncak pada organisasi tersebut. Mereka itu dapat menyandang nama 

seperti: kepala bagian, kepala unit, wakil ketua, manajer divisi.   

Manajer Puncak merupakan posisi teratas dalam sebuah organisasi yang 

bertanggung jawab atas pengambilan keputusan seluruh organisasi dan 

menetapkan kebijakan dan strategi yang mencakup seluruh organisasi itu. Orang-

orang secara lazimnya menyebut manajer puncak sebagai General Manajer, 

Presiden Direktur, CEO (Chief Executive Officer).  Perbedaan tingkatan 

manajemen akan membedakan pula fungsi-fungsi manajemen yang dilaksanakan. 

Terdapat dua (2) fungsi manajemen, yaitu manajemen administratif dan 

manajemen operatif.   

D. Apa Yang Di Kerjakan Para Manajer 

1. Fungsi Perencanaan (PLANNING)  

Rencana-rencana dibutuhkan untuk memberikan kepada organisasi tujuan-

tujuannya dan menetapkan prosedur terbaik untuk pencapaian tujuan-tujuan 

tersebut. Dengan adanya rencana, maka menungkinkan: 

a. Organisasi bisa memperoleh dan mengikat sumber daya-sumber daya yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan. 

b. Para anggota organisasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang 

konsisten dengan berbagai tujuan dan prosedur yang ada. 

c. Kemajuan dapat terus dimonitoring dan diukur, sehingga tindakan korektif 

dapat diambil bila tingkat kemajuan tidak memuaskan. 

2. Fungsi Pengorganisasian (ORGANIZING)  

Fungsi ini menciptakan struktur formal dimana pekerjaan ditetapkan, dibagi, 

dan dikoordinasikan. Sebagaimana halnya yang tertera pada gamba di atas, 
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bahwa pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang didalamnya terdiri 

dari:  

a. Penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan 

organisasi 

b. Perancangan dan pengembangan suatu organisasi yang akan membawa hal-

hal tersebut untuk mencapai tujuan  

c. Penugasan tanggung jawab tertentu 

d. Pendelegasian wewenang kepada individu-individu tertentu untuk 

melaksanakan tugas-tugasnya.  

3. Fungsi Pengarahan (ACTUATING)  

Fungsi ini secara sederhana adalah bagaimana membuat anggota organisasi 

mau melakukan apa yang diinginkan organisasi. Dengan demikian fungsi ini 

sangat melibatkan kualitas, gaya kepemimpinan, motivasi, komunikasi, dan 

budaya organisasi.  

4. Fungsi Pengawasan (CONTROLLING) 

Pada fungsi pegawasan, terdapat empat (4) unsur yang harus dilakukan, yaitu:  

1. Penetapan standar pelaksanaan  

2. Penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan  

3. Pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkannya dengan standar yang 

telah ditetapkan  

4. Pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang 

dari standar. 
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LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA 

Nama  : ....................................................................   NILAI 

Nim  : .................................................................... 

Tanggal : .................................................................... 

 

I. TUJUAN 

Mahasiswa di harpkan mampu memahami pengertian organisasi, teori- teori 

organisasi dan memahami perbedaan manajer lini bawah, menengah dan atas. 

II.  ALAT DAN BAHAN 

1. Buku Teks  Manajemen 

2. Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 

3. Laptop 

4. Internet 

Kerjakan Soal Dibawah Ini Dengan Teliti 

SOAL  

1. Jelaskan pengertian organisasi menurut anda! 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.......................................................................................... 

2. Jelaskan secara singkat teori organisasi modern! 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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3. Sebutkan perbedaan antara manajer lini pertama, menengah, dan 

atas!………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………… 

4. Jelaskan fungsi pengorganisasian dalam suatu organisasi! 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………….................... 
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PERTEMUAN KE 6 

1. Capaian Pembelajaran :Mengerti tujuan organisasi, factor yang 

mempengaruhi perumusan tujuan dan jenis tujuan organisasi 

2. Kemampuan Akhir yang diharapkan :Setelah mempelajari materi ini, 

mahasiswa di harapkan mengerti tujuan organisasi, factor yang 

mempengaruhi perumusan tujuan dan jenis tujuan organisasi 

3. Pokok Bahasan :Tujuan Organisasi 

4. Sub Pokok Bahasan : - 

5. Materi : 

A. Tujuan Organisasi  

Tujuan organisasi adalah sesuatu yang ingin dicapai dengan segala 

kemampuan yang dimiliki oleh organisasi tersebut. manfaat-manfaat yang 

diperoleh dari penetapan tujuan adalah sebagai berikut:  

1. Membantu memperkenalkan atau menonjolkan eksistensi organisasi di 

mata pemerintah, konsumen, dan masvarakat secara keseluruhan.  

2. Membantu koordinasi dan pembuatan keputusan  

3. Membantu penilaian keberhasilan organisasi. 

4. Memisahkan proses perumusan dan implementasi strategi organisasi.  

5. Mendorong parapelaksana untuk berusaha keras agar tujuan itu tercapai. 

B. Faktor Yang Mempengaruhi Perumusan Tujuan 

1. Tujuantujuan perusahaan sebelumnya. Dalam menentukan tujuan 

organisasi pada masa yang akan datang, faktor keberhasilan dari tujuan-

tujuan sebelumnya perlu dipertimbangkan. 

2. Sumbersumber ekonomi yang dimlliki perusahaan. Semakin besar sumber 

ekonomi yang dimiliki oleh organisasi, akan semakin bebas organisasi 

tersebut untuk menentukan tujuan tujuannya. Dibandingkan dengan 

organisasi kecil yang banyak bergantung pada kekuatan-kekuatan 

lingkungan.  

3. Sistem penilalan dari eksekutif puncak. Salah satu dari ke sulitan dalam 

menentukan arah bagi suatu organisasi adalah memahami dampak 

perubahan dalam strategi bisnis terhadap nilai-nilai dasar manajemen 
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puncak, dan memahami hubung an baru dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

4. Kekuatan dalam lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah 

pemegang saham, peraturan pemerintah, pesaing, pemasok (supplier), 

organisasi karyawan, dan sebagainva 

C. Jenis Jenis Tujuan Organisasi 

1. Profitabilitas Kemampuan semua organisasi untuk beroperasi dalam 

jangka panjang bergantung pada pencapaian tingkat laba yang layak. 

Perusahaan yang dimanajemeni secara baik mempunyai sa saran laba 

tertentu, biasanya dinyatakan dalam bentuk laba per saham (earning per 

share, EPS) atau laba atas saham (return on equity ROE). Organisasi yang 

memiliki pertumbuhan profitabilitas yang balk akan semakin mudah 

menyesuaikan dengan perubahan lingkungan, baik lingkungan eksternal 

maupun internal. 

2. Produktivitas Para manajer terus-menerus berusaha meningkatkan pro 

duktivitas sistem mereka. Organisasi yang dapat meningkatkan hubungan 

masukan-keluaran biasanva meningkatkan profitabili tas. Jadi, organisasi 

hampir selalu merumuskan sasaran untuk pro duktivitas. Tujuan 

produktivitas yang umum digunakan adalah jumlah produk yang 

dihasilkan atau jumlah lavanan yang diberikan per unit masukan. Tetapi, 

ada kalanya produktivitas dunyatakan dalam bentuk penurunan biava yang 

diharapkan. Sebagai contoh, tujuan ditetapkan untuk mengurangi jumlah 

produk rusak, untuk mengurangi jumlah keluhan konsumen, atau untuk 

menekan jam lembur. 

3. Posisi bersaing Salah satu ukuran keberhasilan perusahaan adalah 

dominasi relatif di pasar. Organisasi yang besar biasanya menetapkan 

suatu tujuan yang menyangkut posisi bersaingnya, sering kali dengan 

menggunakan penjualan total atau bagian pasar sebagai ukuran posisi 

bersaing. Suatu tujuan yang menyangkut posisi bersaing mungkin 

menunjukkan prioritas jangka panjang organisasi. Misalnya, organisasi 

menetapkan tujuan dua tahun yang akan datang menempati posisi ketiga 

dalam pasar sejenis. 
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4. Pengembangan karyawan Para manajer yakin bahwa produktivitas terkait 

dengan loyalitas karyawan dan dengan perhatian manajemen terhadap 

kesejahteraan karyawan. Oleh karena itu, organisasi menetapkan tujuan 

untuk meningkatkan hubungan dengan karyawan. Bebe rapa hasil dari 

tujuan seperti ini adalah program keselamatan kerja, keterlibatan karyawan 

dalam pengambilan keputusan, dan sense of balancing karyawan terhadap 

organisasi. 

5. Kepemimpinan teknologi Organisasi harus memutuskan apakah akan 

memimpin atau mengikuti pasar. Jika organisasi ingin memimpin pasar, 

maka or ganisasi harus melakukan perubahan dan inovasi produk dan ini 

memerlukan dukungan teknologi. Jika produk harus diubah atau 

dimodifikasi maka organisasi mutlak harus mengembangkan tek 

nologinya, dan jika organisasi masih tetap menginginkan pasar maka 

organisasi harus mempunyai kemampuan menyesuaikan dengan teknologi 

barunya. Teknologi yang lebih baru umumnya akan meningkatkan 

produktivitas dan efisiensi organisasi. Di samping itu, teknologi baru akan 

dapat menghasilkan produk yang semakin berkualitas. 
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LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA 

Nama  : ....................................................................   NILAI 

Nim  : .................................................................... 

Tanggal : .................................................................... 

 

I. TUJUAN 

Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan sejarah perkembangan 

manajemen, memahami dan mengerti tentang evolusi teori manajemen.    

II. ALAT DAN BAHAN 

1. Buku Teks  Manajemen 

2. Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 

3. Laptop 

4. Internet 

Kerjakan Soal Dibawah Ini Dengan Teliti 

SOAL 

1. Sebutkan 5 manfaat dari penepatan tujuan! 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

........................................................................................................................ 

2. Sebutkan 2 faktor yang mempengaruhi terjadinya perumusan tujuan! 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………

……… 

3. Apa yang anda ketahui tentang tujuan organisasi? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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PERTEMUAN KE 7 

1. Capaian Pembelajaran :Mampu memahami keterampilan manajemen 

yang harus di miliki oleh manajer 

2. Kemampuan Akhir yang diharapkan :Setelah mempelajari materi ini, 

mahasiswa di harapkan mampu memahami keterampilan manajemen yang 

harus di miliki oleh manajer 

3. Pokok Bahasan :Keterampilan – Keterampilan Manajemen 

4. Sub Pokok Bahasan : - 

5. Materi : 

A. Keterampilan-keterampilan Manajemen  

Penelitian yang dilakukan oleh Robert L.Katz menyebutkan bahwa 

manajer membutuhkan empat keahlian atau keterampilan yang hakiki, yaitu 

Keterampilan Teknis, Administratif, Manusiawi, dan Konseptual. Dia juga 

menyebutkan bahwa setiap keterampilan ini memiliki kepentingan relatif 

terhadap tingkatan manajemen dalam organisasi. Lihat Gambar 3.5 di bawah 

ini 

 

1. Keterampilan Konseptual (Conceptual Skills), merupakan kemampuan 

mental untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh 

kepentingan dan kegiatan organisasi. Ini mencakup keahlian manajer 

untuk melihat secara holistik antara bagian yang saling bergantung, 

mendapatkan, menganalisa, dan menginterpretasikan seluruh informasi 

yang diterima dari bermacam-macam sumber. Semakin tinggi tingkatan 

manajemen, maka kemampuan ini sangat dibutuhkan.  
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2. Keterampilan Manusiawi (Human Skills), merupakan kemampuan 

untuk bekerja dengan anggota, memahami, dan memotivasi orang lain, 

baik sebagai indvidu maupun kelompok. Manajer membutuhkan 

keterampilan ini untuk mendapatkan kecintaan dan partisipasi dari seluruh 

anggota organisasi. 

3. Keterampilan Administratif (Administrative Skills), merupakan 

kemampuan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengawasan. Kemampuan ini harus dimiliki seorang 

manajer agar mampu mengikuti kebijaksanaan dan prosedur, mengelola 

dengan anggaran yang terbatas. Keterampilan ini merupakan perluasan 

dari keterampilan konseptual, dimana manajer melaksanakan keputusan 

melalui penggunaan keterampilan administratifnya. 

4. Keterampilan Teknis (Techinical Skills), merupakan kemampuan untuk 

menggunakan peralatan-peralatan, prosedur, teknik, atau metode dari suatu 

bidang tertentu, seperti akuntansi, produksi, penjualan, dan lain 

sebagainya.  
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LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA 

Nama  : ....................................................................   NILAI 

Nim  : .................................................................... 

Tanggal : .................................................................... 

 

I. TUJUAN 

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa di harapkan mampu memahami 

keterampilan manajemen yang harus di miliki oleh manajer 

II. ALAT DAN BAHAN 

1. Buku Teks  Manajemen 

2. Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 

3. Laptop 

4. Internet 

Kerjakan Soal Dibawah Ini Dengan Teliti 

SOAL  

1. Apa saja keterampilan manajemen yang harus dimiliki dalam organisasi? 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.................................................................................................................. 

2. Jelaskan apa yang anda ketahui mengenai keterampilan konseptual! 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 



47 
 

………………………………………………………………………………………

……… 

3. Saat ini, kemampuan apa yang sudah anda miliki?  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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PERTEMUAN KE 8 

1. Capaian Pembelajaran :Memahami tentang kepemimpinan dan 

pemimpin. Mampu mengimplementasikan ilmu di kehidupan sehari – hari  

2. Kemampuan Akhir yang diharapkan :Setelah mempelajari materi ini, 

mahasiswa diharapkanmemahami tentang kepemimpinan dan pemimpin. 

Mampu mengimplementasikan ilmu di kehidupan sehari – hari 

3. Pokok Bahasan : Kepemimpinan 

4. Sub Pokok Bahasan : - 

5. Materi : 

A. Kepemimpinan 

Kepemimpinan menurut Handoko (2003:294) adalah, “kemampuan yang 

dipunyai seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja mencapai 

tujuan dan sasaran”. Stoner,dkk (1996:161) mendefinisikan kepemimpinan 

sebagai, “Proses mengarahkan dan mempengaruhi aktifitas yang berkaitan 

dengan pekerjaan dari anggota kelompok”.Definisi ini menunjukkan bahwa 

kepemimpinan menggunakan pengaruh yang ditujukan pada peningkatan 

kemampuan seorang bawahan.  

Efektifitas pemimpin dalam rnenghadapi aktifitas organisasi sekarang ini 

sangat ditentukan oleh kualitas hubungan (relasi) antara pemimpin dan 

bawahan. Hubungan yang terjalinantara pemimpin dengan bawahan 

hendaknya tidak hanya sebatas hubungan kerja formal dimana pemimpin 

bertindak sebagai atasan bagi bawahan mereka dalam organisasi, namun 

hubungan tersebut harus terjalin secara luas dimana pemimpin dapat berindak 

sebagai patner bagi bawahan mengatasi berbagai hambatan dan dapat 

memotivasi bawahan untuk berprestasi dalam pekerjannya. Karena itu 

keberadaan seorang pemimpin merupakan hal yang sangat mutlak diperlukan 

dalam suatu organisasi, baik organsiasi pemerintah maupun swasta ataupun 

organisasi profit maupun non profit. Kesuksesan suatu perusahaan akan sangat 

ditentukan pada peranan pemimpin dalam mengelola sumber daya organisasi 

dan menjalankan segala aktivitas organisasi secara optimal. Yukl (1989), 

mengatakan bahwa leadership (kepemimpinan) adalah proses dimana 

seseorang individu mempengaruhi anggota group yang lainnya untuk 
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mencapai tujuan organisasi. Studi kepemimpinan menunjukkan bahwa 

kepemimpinan memiliki dua gaya yaitu kepemimpinan transaksional dan 

kepemimpinan transformasional. Antara kepemimpinan transaksional dan 

kepemimpinan transformasional menurut Bass dalam Hem (2002 : 9) adalah 

sebagai sesuatu yang berbeda namun tidak sebagai proses yang mutually 

exclusitve. Dengan demikian dimungkinkan seorang pemimpin menerapkan 

kedua tipe tersebut pada situasi yang berbeda. Disatu sisi individu tidak 

mungkin menerapkan kedua gaya tersebut pada suatu waktu tertentu oleh 

karenanya pada kepemimpinan terdapat unsur kecenderungan, baik itu 

kecenderungan untuk mengarah pada gaya kepemimpinan transaksional 

maupun pada gaya kepemimpinan transfonnasional.Kepemimpinan timbul 

ketika satu anggota kelompok mengubah motivasi dan kompetensi anggota 

lainnya di dalam kelompok.  

1. kepemimpinan menyangkut orang lain (bawahan atau pengikut 

2. kepemimpinan menyangkut pembagian kekuasaan.  

3.  kepemimpinan yang menggunakan pengaruh. 

Dalam menghadapi perubahan yang sangat pesat dan tekanan-tekanan 

persaingan bisnis yang semakin meningkat, perusahaan dipaksa untuk 

melakukan efisiensi dan efektivitas yang tinggi terhadap aktivitas 

organisasi.Para pemimpin harus terus menerus berupaya mengembangkan 

kapasitas dan kemampuan sumber daya manusianya sejalan dengan berbagai 

perubahan aturan main (rule of the game) dalam industri dan persaingan yang 

terjadi secara cepat. Implikasi dan semua hal tersebut adalah munculnya 

kebutuhan akan kepemimpinan baru dalam style (berkaitan dengan apa yang 

dilakukan pemimpin), dan skill (berkaitan dengan bagaimana pemimpin dapat 

bekerja secara efektif) utituk menghadapi perubahan lingkungan yang 

berlangsung semakin cepat (Luthans, 1995).Lalu bagaimanakah agar proses 

mempengaruhi kelompok kearah tujuan yang ditetapkan (kepemimpinan) itu 

dapat bedakan secara efektif ? Menurut Ichikawa (1993), agar seorang 

pemimpin dapat mengarahkan organisasi (individu atau kelompok yang ada 

didalam organisasi) secara efektif, maka seorang pemimpin tersebut harus 

memahami:  
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1. kesesuaian sasaran atau tujuan kelompok dengan sasaran atau tuntutan 

organisasi 

2. Iingkungan eksternal kelompok atau organisasi untuk membangun 

lingkungan internal organisasi, 

3. karaktersitik individu atau kelompok untuk menentukan bentuk dan 

intensitas pengarahannya, dan yang tidak kalah penting,  

4. bagaimana penerimaan bawahan terhadap kepemimpinannya.  

Meskipun sampai saat ini belum dapat dicapai suatu grand theory of 

leadership, tetapi telah terjadi kemajuan yang berkelanjutan dalam 

mengembangkan pemahaman secara baik terhadap karakteristik pribadi, 

perilaku individual, pengaruh interpersonal, faktor-faktor situasional, dan 

kombinasi dan semua itu dalam kepemimpinan (Yukl, 1989) 
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LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA 

Nama  : ....................................................................   NILAI 

Nim  : .................................................................... 

Tanggal : .................................................................... 

 

I. TUJUAN 

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkanmemahami tentang 

kepemimpinan dan pemimpin. Mampu mengimplementasikan ilmu di kehidupan 

sehari – hari 

 II.    ALAT DAN BAHAN 

1. Buku Teks  Manajemen 

2. Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 

3. Laptop 

4. Internet 

Kerjakan Soal Dibawah Ini Dengan Teliti 

SOAL  

1. Apa yang anda ketahui mengenai kepemimpinan? 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.................................................................................................................. 

2. Apa pengertian kepemimpinan? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……… 

3. Apa perbedaan antara pemimpin dengan kepemimpinan? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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PERTEMUAN KE 9 

1. Capaian Pembelajaran :Mengetahui dan memahami sehingga mampu 

mengimplementasikan cara pengambilan keputusan melalui model – 

model pengambilan keputusan. 

2. Kemampuan Akhir yang diharapkan :Setelah mempelajari bab ini, 

mahasiswa diharapkan mengetahui dan memahami sehingga mampu 

mengimplementasikan cara pengambilan keputusan melalui model – 

model pengambilan keputusan. 

3. Pokok Bahasan : Pengambilan Keputusan 

4. Sub Pokok Bahasan : - 

5. Materi : 

 

A. Model Klasik 

Model keputusan klasik (classical decision model) merupakan model 

yangmengharapkan para manajer mengambil keputusan yang rasional. Model 

klasikbertujuan untuk mendefinisikan bagaimana pengambil keputusan 

(decisionmaker) sebaiknya membuat keputusan. Pada beberapa tahun 

terakhir, modelklasik telah memberikan aplikasi terhadap teknik kuantitatif 

denganmenggunakan komputer seperti pemograman linear (linear 

programming),pohon keputusan (decision tree), operasi penelitian (research 

operation), matrikimbalan (payoff matrix), analisis titil impas(break event 

poin), dan teknikperamalan.Manajer sering menghadapi masalah yang 

berulang-ulang dan teridentifikasidengan jelas, sehingga dapat mengetahui 

kemungkinan dari semua alternatif tindakan dan konsekuensinya. Dalam hal 

ini, para manajer mengambilkeputusan klasik mempunyai kemampuan untuk 

membantu para manajermenjadi lebih rasional. Model ini merupakan model 

yang sangat rasional dalammembantu manajer untuk mengambil keputusan. 

B. Model Administratif  

Model administratif dianggap bersifat deskriptif, yang artinya model ini 

menggambarkan bagaimana manajer benar-benar melakukan pengambilan 

keputusan dalam situasi yang kompleks dan bukannya mendikte bagaimana 

manajer seharusnya mengambil keputusan berdasarkan teori ideal. 
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C. Model Politik 

 Model keputusan yang ketiga ini sangatlah berguna dalam membuat 

keputusan yang tidak terprogram ketika situasinya tidak jelas, informasinya 

terbatas dan adanya konflik antar manajer tentang tujuan yang akan dicapai 

atau tindakan apa yang akan dilakukan. Manajer-manajer sering kali terlibat 

dalam pembangunan koalisi dalam membuat keputusan organisasi yang 

kompleks. Sebuah koalisi adalah sebuah aliansi tidak resmi di antara manajer-

manajer yang mendukung sebuah tujuan tertentu.  

Model politik dimulai dengan empat asumsi dasar, yaitu: 

1. Organisasi terdiri dari beragam kepentingan, 

2. Informasi ambigu dan tidak lengkap, 

3. Manajer tidak memiliki sumber daya untuk mengidentifikasi semua 

dimensi masalah, 

4. Manajer terlibat dalam mendorong dan menarik perdebatan untuk 

menentukan tujuan dan alternatif. 
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LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA 

Nama  : ....................................................................   NILAI 

Nim  : .................................................................... 

Tanggal : .................................................................... 

 

I. TUJUAN 

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mengetahui dan memahami 

sehingga mampu mengimplementasikan cara pengambilan keputusan melalui 

model – model pengambilan keputusan. 

II. ALAT DAN BAHAN 

1. Buku Teks  Manajemen 

2. Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 

3. Laptop 

4. Internet 

Kerjakan Soal Dibawah Ini Dengan Teliti 

SOAL  

1. Sebutkan model pengambilan keputusan! 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

........................................................................................................................ 

2. Apa yang anda ketahui tentang pengambilan keputusan? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………

……… 

3. Jelaskan perbedaan dari tiap model pengambilan keputusan! 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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PERTEMUAN KE 10 

1. Capaian Pembelajaran :Memahami dan mengetahui langkah - langkah 

pengambilan keputusan sehingga dapat di implementasikan dalam kehidupan 

sehari – hari 

2. Kemampuan Akhir yang diharapkan :Setelah mempelajari materi ini, 

mahasiswa di harpkan mampu memahami dan mengetahui langkah - langkah 

pengambilan keputusan sehingga dapat di implementasikan dalam kehidupan 

sehari – hari 

3. Pokok Bahasan : Langkah – Langkah Pengambilan Keputusan 

4. Sub Pokok Bahasan : - 

5. Materi : 

A. Diagnosis dan Analisis Sebab-Akibat 

Diagnosis adaah langkah dalam pengambilan keputusan dimana manajer 

menganalisis fator-faktor sebab akibat penting yang berhubungan dengan 

situasi yang penting. Manajer sebaiknya menanyakan serangkaian pertanyaan 

untuk menspesifikasikan sebab-sebab penting, pertanyaan tersebut antara lain: 

1. tidak seimbang seperti apakah yang mempengaruhi kita ? 

2. Kapankah keadaan ini muncul ? 

3. Dimanakah keadaan ini muncul ? 

4. Bagaimanakah keadaan ini muncul ? 

5. Pada siapakah keadaan ini muncul ? 

6. Apakah kegentingan-kegentingan dari masalah ini ? 

7. Apakah hubungan-hubungan dari peristiwa ini ? 

8. Apakah yang menjadi hasil dari aktifitas ini ? 

B. Pengembangan Alternatif 

Untuk keputsan yang terprogram, alternatif-alternatif bisa dengan mudah 

dikenali dan bahkan biasanya sudah tersedia dalam peraturan dan prosedur 

organisasi. Namun keputusan yang tidak terprogram mengharuskan adanya 

pengembangan tindakan baru yang akan dapat menjawab kebutuhan 

perusahaan. Bagi keputusan-keputusan yang dibuat dibawah kondisi dengan 

ketidak pastian yang tinggi, manajer hanya dapat mengembangkan satu atau 

dua solusi yang akan bisa menjadi pemuasan dalam mengatasi masalah. 
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Namun penelitian menunjukkan bahwa membatasi alternatif merupakan sebab 

utama gagalnya pengambilan keputusan di organisasi. 

C. Pemilihan Alternatif yang Dikehendaki 

Alternatif yang terbaik adalah yang solusinya paling sesuai dengan tujuan 

dan nilai-nilai keseluruhan organisasi, serta mencapai hasil yang dikehendaki 

dengan menggunakan sumber daya paling sedikit. Manajer mencoba 

menyeleksi pilihan dengan risiko dan ketidakpastian paling sedikit. Manajer 

kemudian mencoba untuk mengukur prospek-prospek menuju sukses. Manajer 

dapat mengandalkan intuisi dan penglaman untuk memperkirakan jika suatu 

arah tindakan sekiranya akan berhasil. 

D. Penerapan Alternatif Terpilih 

Tahap penerapan ini adalah tahap dimana kemampuan manajerial, 

administrative, dan tahap persuasive yang dimiliki seorang manajer akan 

digunakan untuk menjamin bahwa alternative terpilih akan dijalankan. 

Kesuksesan alternative terpilih ini akan bergantung pada bisa tidaknya 

alternative ini diterjemahkan menjadi suatu tindakan. 

E. Evaluasi dan Umpan Balik  

Pada tahap evaluasi yang merupakan bagain proses pengambilan 

keputusan. Para pengambil keputusan akan mendapatkan informasi tentang 

seberapa baiknya mereka menerapkan keputusan yang telah mereka ambil dan 

apakah penerapan ini efektif dalam mencapai tujuan mereka. Umpan balik 

adalah hal yang penting karena pengambilan keputusan adalah proses yang 

berkelanjutan dan tidak pernah berakhir. Umpan balik memberikan informasi 

pada pengambil keputusan yang nantinya bisa membentuk siklus pengambilan 

keputusan yang baru. 
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LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA 

Nama  : ....................................................................   NILAI 

Nim  : .................................................................... 

Tanggal : .................................................................... 

 

I. TUJUAN 

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa di harpkan mampu memahami dan 

mengetahui langkah - langkah pengambilan keputusan sehingga dapat di 

implementasikan dalam kehidupan sehari – hari 

II. ALAT DAN BAHAN 

1. Buku Teks  Manajemen 

2. Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 

3. Laptop 

4. Internet 

Kerjakan Soal Dibawah Ini Dengan cermat 

SOAL  

1. Buatlah essay tentang bagaimana seorang manajer menentukan langkah- 

langkah pengambilan keputusan beserta dengan contohnya  

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.............................................................................................................................. .......

............................................................................................................................ .........

.....................................................................................................................................

................................................................................ 
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PERTEMUAN KE 11 

1. Capaian Pembelajaran :Mengerti tentang hierarki manajemen strategic, 

proses manajemen strategic dan perumusan strategi.  

2. Kemampuan Akhir yang diharapkan :Setelah mempelajari materi ini, 

mahasiswa diharapkan mengerti tentang hierarki manajemen strategic, proses 

manajemen strategic dan perumusan strategi. 

3. Pokok Bahasan : Manajemen Strategik 

4. Sub Pokok Bahasan :  

5. Materi : 

A. Hiraraki Manajemen Strategik  

Hierarki (jenjang) pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan 

biasanya terdiri dari tiga jenjang. Pada puncak hierarki terletak tingkat 

korporasi (perusahaan) yaitu suatu urusan yang merupakan sebuah kumpulan 

bisnis yang secara relatif independen, yang kadang-kadang disebut sebagai 

Unit Bisnis Strategis atau Strategic Business Unit (SBU). Strategi korporasi 

pada dasarnya berkaitan dengan logika atau rasionalitas yang terdapat pada 

kor porasi. Yang termasuk dalam tingkat korporasi ini adalah dewan direksi 

(board of directors) dan eksekutif kepala (chief executive) serta pejabat 

administrasi (administrative officer). Tanggung jawab dari manajer pada 

tingkat korporasi antara lain meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja non-

keuangan perusahaan, menjaga citra perusahaan, dan memenuhi tanggung 

jawab sosial perusahaan. Mereka juga menetapkan sasaran dan merumuskan 

strategi yang mencakup bidang kegiatan dan bidang fungsional dari bisnis-

bisnis yang ada. Sederhananva, strategi korporasi menjawab pertanyaan 

“bisnis Yang mana yang seharusnya perlu di masuki?” dan “bagaimana kita 

harus menjalankannya?” Pada bagian tengah hierarki, pengambilan keputusan 

terletak tingkat bisnis atau strategi kompetitif. Strategi kompetitif atau juga 

dikenal sebagai strategi SBU, secara esensial berhubungan dengan persaingan 

produk dan jasa di pasar. Para manajer yang terdapat di dalamnya biasanya 

disebut manajer bisnis dan korporasi. Mereka menerjemahkan rumusan arah 

dan keinginan yang dihasilkan pada tingkat korporasi ke dalam sasaran dan 

strategi yang kong kret untuk masing-masing divisi usaha. 



61 
 

 Ada tiga pertanyaan men jasar yang harus ditujukan pada tingkat strategi 

ini, yaitu:  

1. Di mana seharusnya kita bersaing? (pasar yang mana, dan segmen mana 

dalam pasar-pasar tersebut yang harus difokus kan?) 

2. Produk apa yang seharusnya dipersaingkan? 

3. Bagaimana mendapatkan keunggulan kompetitif yang berdaya tahan di 

pasar yang telah di pilih?  

Apabila tim manajemen dari suatu perusahaan tidak memiliki jawaban dari 

pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka medan bisnisnya tidak memiliki strategi 

kompetitif yang jelas, yang dipikirkan secara matang, dan yang di mengerti. 

Pada bagian bawah hierarki pengambilan keputusan strategi terletak tingkat 

fungsional. Strategi fungsional berkaitan dengan interpretasi peran dari fungsi 

atau departemen dalam menerapkan strategi kompetitif. Dalam hal ini, strategi 

fungsional diarahkan oleh strategi kompetitif atau bisnis. Jadi, setiap strategi 

kompetitif dapat diterjemahkan menjadi strategi pemasaran, strategi finansial, 

strategi sumber daya manusia, dan seterusnya yang sama dan se bangun pada 

tingkat fungsional.Umumnya, manajer yang ada didalamnya biasa disebut 

sebagai manajer produk, wilayah, dan fungsional. Untuk melihat perbedaan-

perbedaan pada masing-masing tingkat strategi, dapatlah diketahui dari 

beberapa aspek, yaitu:  

  (1) tingkat pertanggungjawaban; 

 (2) ruang lingkup operasi; 

 (3) jangka waktu berlakunya strategi; dan 

 (4) ciri khas. 

B. Proses Manajemen Strategik  

Proses manajemen strategik biasanya terdiri dari lima tahap,yaitu : 

1. analisis lingkungan 

2. penetapan misi dan tujuan 

3.  perumusan strategic 
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4. pilihan dan penerapan strategi. 

5. evaluasi atau pengendalian strategi.  

1. Analisis Lingkungan 

 Tujuan utama dilakukannya analisis lingkungan adalah untuk 

mengidentifikasi peluang (opportunity) yang harus segera mendapat perhatian 

serius dan pada saat yang sama perusahaan menentukan beberapa kendala 

ancaman (threats) yang perlu di antisipasi. Analisis lingkungan perusahaan 

biasanya terdiri dari dua komponen pokok, yakni lingkungan eksternal dan 

lingkungan internal. Jenis lingkungan Eksternal perusahaan meliputi: 

lingkungan umum, lingkungan industri, dan lingkungan operasional. Sedang 

kan yang termasuk dalam lingkungan Internal adalah sumber daya, 

kemampuan, dan kompetensi inti. Dengan melakukan analisis terhadap 

lingkungan perusahaan diharapkan manajemen perusahaan akan memiliki 

gambaran yang lebih jelas dalam menyiap kan strategi bisnis yang diperlukan 

untuk mengantisipasi implikasi manajerial yang ditimbulkan oleh lingkungan 

bisnis. 

2. Misi Dan Tujuan Perusahaan  

Misi menurut pengertiannva adalah suatu tujuan unik yang 

membedakannya dari perusahaan-perusahaan lain yang sejenis dan 

mengidentifikasi cakupan operasinya. Misi suatu perusahaan pada dasarnya 

mencerminkan alasan mengapa perusahaan itu ada. Dengan adanya suatu misi, 

maka perusahaan akan dapat memanfaatkan seluruh potensi yang ada untuk 

men`apai tujuan akhir secara efektif dan efisien. Sama halnya dengan misi, 

tujuan suatu perusahaan juga penting untuk diperhatikan. Tujuan (objective) 

adalah landasan utama untuk menggariskan kebijakan yang ditempuh dan arah 

tindakan untuk mencapai tujuan perusahaan, atau dengan kata lain tujuan 

adalah sesuatu yang harus dicapai. Dengan demikian, setiap perusahaan perlu 

merumuskan misi maupun tujuan secara jelas. 

 Menurut King dan Cleland, alasan perlunya misi itu adalah sebagai berikut:  

1. Memastikan kesamaan tujuan (purpose) dalam organisasi. Pihak 

manajemen puncak, manajemen lini, dan anggota organisasi memiliki 
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tujuan-tujuan yang berbeda. Dengan adanya misi perbedaan tujuan itu 

dapat disatukan. 

2. Menjadi landasan untuk memotivasi pemanfaatan sumber daya organisasi. 

Keberagaman sumber dava yang dimiliki oleh organisasi menuntut 

manajemen untuk dapat mengelola secara optimal dan efisien terhadap 

penggunaannya. 

3. Mengembangkan landasan atau standar untuk pengalokasian sumber daya 

organisasi. 

4. Menetapkan warna umum iklim organisasi, misalnya meng isvaratkan 

operasi yang bersifat bisnis (businesslike operation). 

5. Berfungsi sebagai titik fokus bagi mereka yang sepakat dengan tujuan 

umum (purpose) dan arah organisasi dan menghalangi mereka yang tidak 

sepakat dengan itu agar tidak lagi melibat kan diri dengan kegiatan-

kegiatan organisasi. 

6. Berfungsi untuk memudahkan penerjemahan sasaran dan tujuan ke dalam 

suatu struktur kerja yang mencakup penetap an tugas kepada elemen-

elemen yang bertanggung jawab dalam organisasi. 

7. Menegaskan tujuan umum (purpose) organisasi danperwujudan tujuan-

tujuan umum ini menjadi tujuan yang lebih spesifik sedemikian hingga 

parameter biaya, waktu, dan kinerja dapat ditetapkan dan dikendalikan. 

3. Perumusan Strategi  

Untuk mencapai daya saing strategis dan memperoleh profit yang tinggi, 

perusahaan harus menganalisis lingkungan eksternalnya, mengidentifikasi 

peluang dan ancaman dalam lingkung an tersebut, menentukan mana di antara 

sumber daya internal dan kemampuan yang dimiliki yang merupakan 

kompetensi intinya, dan memilih strategi yang cocok untuk diterapkan 

(strategic formulation). Suatu strategi merupakan sejumlah tindakan yang 

terintegrasi dan terkoordinasi yang diambil untuk mendayagunakan 

kompetensi inti serta memperoleh keunggulan bersaing. 

4. Penerapan (Implementasi) Strategi 

 Implementasi strategi adalah sebuah tindakan pengelolaaan bermacam-

macam sumber daya organisasi dan manajemen yang mengarahkan dan 
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mengendalikan pemanfaatan sumber-sumber daya perusahaan (keuangan, 

manusia, peralatan, dan lain-lain) melalui strategi yang dipilih. Implementasi 

strategi diperlukan un tuk memperinci secara lebih tepat dan jelas bagaimana 

sesungguh nya pilihan strategi yang telah diambil direalisasikan. Implementasi 

strategi yang berhasil sangat tergantung pada keahlian dan kemam puan serta 

keterampilan manajer. Di bawah ini disajikan beberapa tanggung jawab utama 

dari seorang manajer dalam mengimplementasikan strategi yang telah dipilih, 

yaitu:  

1. Manajer melakukan pembagian tugas-tugas beserta urutan kegiatan yang 

akan diambil untuk melaksanakan kebijakan dan strategi dengan cara yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan. 

2. Menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk tugastugas khusus 

utama yang harus diselesaikan, langkahlangkah yang harus ditempuh dan 

keputusan yang harus diambil.  

3. Menetapkan struktur pokok organisasi tempat implementasi akan 

berlangsung, misalnya departemen fungsional atau divisi produk yang 

didesentralisasikan. 

4. Menentukan sumber daya (fisik dan manusia) yang perlu un tuk 

menerapkan kebijakan dan strategi serta menjamin ter sedianya sumber 

daya itu bila diperlukan. 

5. Menetapkan jenis-jenis prestasi yang diperlukan oleh satuan satuan 

organisasi dan perorangan serta kapan kegiatan khusus harus diselesaikan. 

6. Menentukan motivasi pribadi dan sistem perangsang yang akan 

digunakan. 

7. Menganalisis hubungan utama antara orang-orang, satuan or ganisasi, dan 

kegiatan dalam satuan-satuan yang memerlukan pengkoordinasian serta 

menentukan sistem yang tepat untuk menjamin koordinasi yang tepat pula. 

8. Menjamin tingkat partisipasi yang tepat dalam perumusan dan operasi 

sistem dan proses implementasi. 

9. Menetapkan sistem informasi yang tepat untuk menjamin pengukuran 

yang tepat dari prestasi menurut standar sehingga dapat di ambil tindakan 

perbaikan. 
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10. Mengadopsi program latihan untuk mengembangkan keterampilan teknis 

dan manajemen yang diperlukan dalam implementasi. 

11. Menjamin bahwa kepemimpinan manajemen efektif dalam memotivasi dan 

membimbing organisasi dalam penerapan ke bijakan dan strategi sedemikian 

sehingga tercapai tujuan-tuju an organisasi dengan cara yang paling efektif 

dan efisien. 

5. Evaluasi Dan Pengendalian  

Bagian terakhir dari proses manajemen strategik adalah eva luasi dan 

pengendalian. Evaluasi merupakan suatu tahap di mana manajer mencoba 

menjamin bahwa strategi yang telah dipilih itu terlaksana dengan tepat dan 

mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi, evaluasi strategi adalah proses di 

mana manajer membandingkan antara hasil-hasil yang diperoleh dengan 

tingkat pencapaian tujuan. Secara umum evaluasi mencakup empat hal utama, 

yaitu:  

1. Menetapkan sasaran prestasi kerja, standar, batas toleransi un tuk tujuan, 

strategi, dan rencana pelaksanaan. 

2. Mengukur posisi yang sesungguhnva sehubungan dengan sasaran pada 

suatu waktu tertentu. Jika hasilnva terletak di luar batas tersebut maka 

perlu diambil tindakan perbaikan. 

3. Menganalisis penyimpangan dari batas toleransi yang dapat diterima. 

4. Melaksanakan modifikasi jika dirasa perlu atau layak.  

Pengendalian strategik merupakan pengendalian yang mengikuti strategi 

yang sedang diimplementasikan, mendeteksi ma salah atau perubahan yang 

terjadi pada landasan pemikirannya, dan melakukan penyesuaian yang 

diperlukan.  
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LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA 

Nama  : ....................................................................   NILAI 

Nim  : .................................................................... 

Tanggal : .................................................................... 

 

I. TUJUAN 

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mengerti tentang hierarki 

manajemen strategic, proses manajemen strategic dan perumusan strategi. 

II. ALAT DAN BAHAN 

1. Buku Teks  Manajemen 

2. Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 

3. Laptop 

4. Internet 

Kerjakan Soal Dibawah Ini Dengan Teliti 

SOAL  

1. Jelaskan hierarki manajemen strategic! 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

2. Jelaskan bagaimana proses manajemen strategic terjadi! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………… 
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PERTEMUAN KE 12 

1. Capaian Pembelajaran :Memahami pengertian motivasi, teori motivasi 

hingga bentuk dan jenis motivasi dalam manajemen.  

2. Kemampuan Akhir yang diharapkan :Setelah mempelajari materi ini, 

mahasiswa diharapkan mampu memahami pengertian motivasi, teori motivasi 

hingga bentuk dan jenis motivasi dalam manajemen. 

3. Pokok Bahasan :Motivasi 

4. Sub Pokok Bahasan :  

5. Materi  

A. Pengertian Motivasi  

Motivasi sering, diartikan dengan istilah doronoan, yang berarti tenaga 

yang menggerakkan jiwa dan jasmani untuk berbuat, sehingga motif 

merupakan “driving force” seseorang, untuk bertingkah laku dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Setiap orang mempunyai motif diri yang tentu 

bisa berbeda antara orang yang satu dengan yang lainnya. Hal dapat diuraikan 

dengan adanya ciri-ciri motif individu sebagai berikut : 

 Motif itu majemuk, artinya bahwa sesuatu perbuatan tidak hanya 

mempunyai satu tujuan, namun multi tujuan yang herlangsung bersama-

sama.  

 Motif dapat beruhah-ubah, maksudnya motif pada seseorang sering 

mengalami perubahan karena keinginan manusia dapat berubah-ubah 

sesuai dengan kebutuhannya. Macam-macam Motif Individu dapat 

dibedakan sebagai berikut,  

Murray membedakan motif kedalam 2 macam yaitu motif primer dan motif 

sekunder. 

Motif Primeradalah motif individu yang bersifat bawaan (biologis) atau 

merupakan motif dasar yang ada pada diri individu dan berhuhungan dengan 

kebutuhan jasmani untuk kelangsungan hidupnya.  

Motif Sekunderadalah merupakan motif yang timbul karena pengaruh 

lingkungan eksternal artinya motif yang muncul karena adanya interaksi 

dengan lingkungannya.  
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B. Teori-Teori Motivasi 

a) Motivasi Individu  

Motivasi menurut Hedjrahman Ranupandojo dan Suad Husnan adalah 

proses untuk mencoba mempengaruhi seseorang agar melakukan sesuatu yang 

kita inginkan. Dengan demikian motif yang ada pada individu perlu 

dirangsang/didorong/dimotivisir, agar individu tersebut dengan motif yang ada 

pada dirinya dapat, melakukan tindakan atau kerja yang positif, sehingga 

motifirya terpenuhi dan kebutuhan organisasi perusahaan juga terpenuhi. 

Berbicara tentang motivasi kerja individu terdapat 3 hal pokok pertanyaan 

yang diajukan yaitu : 

1. Apa yang menjadi penggerak atau sumber tingkah laku seseorang itu?  

2. Apa yang mengarahkan atau mengatur tingkah laku seseorang itu?  

3. Bagaimana tingkah laku itu dipertahankan.  

Untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut salah satu 

teori yang dapat dibahas adalah “Teori Keputusan”  Atau “Content Theory”. 

Teori keputusan ini menvatakan bahwa setiap individu mempunyai kebutuhan 

sendiri-sendiri, yang rnenyebahkan pada dirinya terdorong dan dimotovisir 

serta mereka bertindak dan bertingkah laku untuk memenuhinya. Membahas 

teori keputusan ini akan banyak menguraikan teori-teori Maslow, Mc Gregor, 

Herzberg, serta nama-nama lainnya. 

1. Teori Kebutuhan Maslow  

Maslow untuk memutuskan tindakan atau perilaku seseorang terdapat pada 

hirarki kebutuhan dengan 3 macam asumsi dasar teorinya, yaitu : 

1. Manusia merupakan makhluk yang selalu membutuhkan sesuatu yaitu 

keinginan untuk memuaskan berbagai tujuan. Kebutuhan yang tidak 

terpenuhi akan mempengartihi tingkah laku, akan tetapi kebutuhan yang 

terpenuhi tidak akan memotivisir untuk bertingkah laku sesuai dengan 

kebutuhannya. 

2. Kebutuhan seseorang diatur secara hertingkat dan atau berurutan dari yang 

paling dasar sampai yang paling tinggi. 

3. Kebutuhan seseorang bergerak dari tingkat yang paling bawah ke tingkat 

berikutnya setelah kebutuhan tingkat yang paling hawah terpenuhi secara 
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maksimal Hirarki (tingkatan) kebutuhan seseorang yang akan 

menggerakkan tingkah lakunya. 

2. Kebutuhan Fisiologis  

Merupakan kebutuhan seseorang yang paling utama, karena kebutuhan ini 

merupakan kebutuhan untuk hidup dan kehidupan, seperti kebutuhan akan 

makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Selama kebutuhan ini belum 

terpenuhi, maka mereka akan terdorong bekerja keras untuk memenuhinya. 

Kebutuhan rasa aman akan menjadi pendorong berikutnya manakala 

kebutuhan fisiologis telah terpenuhi. Kebutuhan rasa aman ini adalah 

kebutuhan berkaitan dengan keamanan secara ekonomi dan sosial, artinya 

mereka memerlukan rasa aman terhadap ancaman kehilangan pekerjaan dan 

penghasilan. Bagi seseorang yang kehilangan pekerjaan akan menanggung 

rasa aman ekonomi (penghasilan) dan rasa aman sosial (pengangguran). 

Setelah kebutuhan rasa aman tercapai, maka individu membutuhkan 

komunikasi dan interaksi kelompok dengan pergaulan yang menyenangkan 

dan terciptanya rasa kerja sama yang baik. dengan demikian akan rasa hormat 

menghormati dan rasa kasih sayang antar individu dapat tercipta. Kebutuhan 

penghargaan, yaitu keinginan dan kebutuhan seseorang untuk mendapat 

penghargaan atas prestasi kerja yang telah dicapainya. Mereka akan 

melaksanakan pekerjaan dengan baik walaupun pekerjaan tersebut dirasa sulit, 

berat maupun penuh resiko, semata-mata hendak memperoleh penghargaan 

dari pimpinannya. Kebutuhan aktualisasi diri, rnaksudnya adalah kebutuhan 

yang berkaitan dengan keinginan lebih, keinginan maju maupun keinginan 

menjadi orang “ter”. Kebutuhan ini merupakan tingkatan terakhir dari hirarki 

kebutuhan, dan memang kebutuhan ini menjadi pendorong yang kuat bagi 

mereka vang bekerja telah “mapan” dalam arti semua kebutuhan yang lainnya 

sudah terpenuhi. Melihat berbagai kebutuhan yang menjadi tujuan setiap 

individu, maka seorang pemimpin organisasi perusahaan harus berusaha 

mencari dan memenuhi kebutuhan tersebut untuk dapat memacu mereka 

bekerja secara baik dan maksimal. Program - program yang dapat 

dilaksanakan misalnya: pemberian upah dan kesejahteraan material, adanya 

aturan pensirm (tunjangan hari tua), asuransi kesehatan/kecelakaan, 
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pembentukanpembentukan kelompok kerja, pertemuan-pertemuan informal, 

pujian-pujian dan penghargaan-penghargaan maupun programprogram 

peningkatan pengetahtran/keterampilan dan lain sebagainya. Kesemuanya ini 

usaha dari kepemimpinan untuk mendorong seseorang melakukan tindakan 

atau pekerjaan agar dapat terpenuhi segala tingkatan kebutuhannya, dengan 

pengharapanpara bawahan akan bekerja secara baik dan berprestasi. 

3. Teori X Dan Teori Y Mc Gregor  

Teori ini dikembangkan berdasarkan penelitian psikologis, dengan 

konsepsi awalnya bahwa manusia mempunyai sifat-sifat yang saling 

bertentangan yang ekstrim, misal pada diri seseorang akan bertingkah laku 

lemah lembut, penyanyang, simpatik, penurut dan lainnya. Namun pada saat 

lain manusia juga dapat bertingkah laku kasar, membenci, suka mengganggu 

dan lain sebagainya.Dari dua sisi sifat ini lalu dikembangkan menjadi 2 teori 

yaitu teori x dan teori y.  

Manajer yang menggunakan teori x memandang bawahan sebagai 

memiliki ciri-ciri (sifat) sebagai berikut : 

1. Pada umumnya mereka (orang) tidak suka bekerja, untuk itu sedapat 

mungkin mereka menghindari pekerjaan. 

2. Mereka (orang bawahan) tidak senang diarahkan 

3. Mereka lebih senang menghindari tanggungjawab  

4. Mereka tidak mempunyai ambisi - mereka mempunyai sifat pasif untuk 

kesemuanya itu 

Maka manajer harus melakukan tindakan dalam memanfaatkan bawahan 

dengan perlakuan : 

1. Mereka perlu dipaksa bekerja dengan berbagai peraturan ketat 

2. Mereka perlu diperintah dan diancam. 

3. Mereka perlu diawasi secara ketat. 

Menurut teori y maka para manajer memandang para bawahannya 

memiliki ciri-ciri (sifat) sehagai herikut : 

1. Mereka akan menghindari adanya “titre clocks”. 
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2. Menghindari adanya peraturan dan pengawasan yang ketat. 

3. Mereka bekerja berdasarkan sasaran (manajemen objective)  

4. Pengambilan keputusan secara demokratis.  

5. Dalam bekerja dengan bawahan mengutamakan partisipasi.  

6. Mereka melakukan usaha penyusunan “job enrichment” yang jelas. 

4. Teori Dua Faktor Herzberg  

Teori ini mengemukakan bahwa didalam setiap pekerjaan terdapat dua 

kelompok faktor yang menentukan. Kedua faktor tersebut adalah 

“Maintenance Factors” dan “Motivator Factors”. Pendekatan dua faktor 

tersebut didasarkan pada prinsip teori ini, bahwa pada diri individu ada faktor-

faktor yang menyebabkan mereka sangat menyenangi pekerjaan dan 

faktorfaktor yang menyebabkan mereka tidak menyenangi pekerjaan.  

1. Hygiene Factor 

Faktor ini menguraikan tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan 

usaha Pemeliharaan hidup individu. Faktor hygiene ini mencakup kebutuhan 

pokok individu yang diharapkan dapat diperoleh dari suatu pekerjaan. Faktor-

faktor tersebut seperti: adanya gaji yang layak, kondisi kerja yang sesuai dan 

memadai, rasa keamanan kerja dan adanya tunjangan tambahan, hubungan 

antar pribadi dan lain sebagainya. Menurut hasil penelitian Herzberg terdapat 

10 faktor pemeliharaan (hygiene) yaitu : 

a. Kebijakan dan administrasi. 

b. Supervisi teknisi.  

c. Hubungan pribadi dengan supervisor. 

d. Hubungan pribadi dengan teman sejawat. 

e. Hubungan pribadi dengan bawahan. 

f. Gaji.  

g. Keamanan kerja. 

h. Kehidupan pribadi.  

i. Kondisi kerja. 

j. Status.  

Menurut teoriHerzberg ini pula, dinyatakan bahwa factor - faktor hygiene 

tcrsebut merupakan faktor-faktor yang sangat vital dan harus dipenuhi terlebih 
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dahulu sebelum mereka dimotivisir. Dengan adanya faktor-faktor tersebut 

dipenuhi, maka akan didarat situasi yang menyenangkan maupun dapat 

memberikan kepuasan pada setiap individu yang bekerja. Dari rasa puas dan 

senang tersebut, maka individu akan mudah dimotivasi.  

Herzberg mengajukan 6 faktor yang dapat memotivikasi seseorang 

sehingga mereka bersedia melakukan suatu pekerjaan.  

Faktor -faktor tersebut adalah : 

1. Hasil yang membahagiakan 

2. Penghargaan 

3. Kemajuan 

4. Pekerjaan itu sendiri 

5. Kemungkinan berkemhang 

6. Tanggung jawab Secara gari besar menurut teori I lerzberg im, faktor yang 

henar benar dapat mernotivikasi seseorang adalah falaor yang 

berhubungan dengan pekcrjaan itu sendiri: 

2. Jenis Dan Bentuk Motivasi  

Dari tinjauan bentuk-bentuk motivasi, maka bentuk motivasi yang positif 

dapat berupa : 

a. Penghargaan atas pekeijaan yang baik  

b. Pengarahan, pernbinaan dan pengendalian dari atasan yang “sehat” atau 

“menyenangkan”  

c. Diberikannya pola kerja yang terarah dan efektif bagi bawahan untuk 

melaksakan pekerjaan  

d. Pemberian perhatian yang sepadan dari atasan kepada bawahannya sebagai 

seorang individu  

e. Adanya informasi dan komnnikasi yang lancar baik dari atasan ke 

bawahan dan sebaliknya maupun antar sesama bawahan  

f. Penciptaan suasana persaingan yang “sehat” dan partisipasi bawahan 

dalam pengambilan keputusan 

g. Pemberian kompensasi dan incentive baik berupa uang maupun barang 

dengan pendekatan kelayakan dan keadilan  
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Sedang motivasi yang negatif misalnya: 

1. adanya peraturan yang ketat,  

2. pengawasan yang ketat,  

3. adanya ancaman keamanan baik terhadap aspek ekomnomis maupun sosial 

kepada bawahan,  

4. kebijakan yang outhoriter dan “kaku” dan lain sebagainya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA 

Nama  : ....................................................................  NILAI 

Nim  : .................................................................... 

Tanggal : .................................................................... 

 

I. TUJUAN 

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami 

pengertian motivasi, teori motivasi hingga bentuk dan jenis motivasi dalam 

manajemen. 

II.  ALAT DAN BAHAN 

1. Buku Teks  Manajemen 

2. Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 

3. Laptop 

4. Internet 

Kerjakan Soal Dibawah Ini Dengan Teliti 

SOAL 

1. Jelaskan pengertian motivasi! 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

........................ 

2. Jelaskan secara singkat tentang motivasi individu! 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……… 

3. Jelaskan teori X dan Y dan berikan contoh kasus nya didalam sebuah 

perusahaan! 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……… 

4. Uraikan jenis dan bentuk motivasi ! 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………........

............ 
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