
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Alasan Pemilihan Judul 

Perusahaan adalah suaru bentuk organisas1 yang dikoordinas1 untuk 

mempcoduks1 atau mengbas1lkan barang dan jasa tertentu dengan IUJuan untuk 

memperoleh laba. Berhas1I tidaknya suatu organ1sasi sangat 1ergantung dan 

kelompok orang yang secara bersama-sama dalam usaha unruk mencapai tujuan 

yang telah d1tetapkan Sualu organisas1 disusun tTdak hanya mengatur orang

orangnya saJa, tetap1 JUga membencuk dan menyusun serta mengorgamsasikan 

tugas masing-masing fungs1 setiap anggota organisasi . 

Untuk itu perlu adanya pembag1an tugas dan tanggung jawab untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu secara bersama-sama. Dengan kata lain dalam 

suatu orgamsas1 mas1ng-mas1ng anggota orgamsas1 d1beri 1ugas atau peran tertentu 

dalam suatu s1stem kel)a. 

Dengan adanya pengorgan1sasian sebagai fungs1 kedua dari manaJemen, 

yang menyebabkan timbulnya suatu struktur organisasi· yang dapat menjadi 

kerangka dalam menggabungkan usaha-usaha kerJasama. Setiap perusahaan akan 

menJalankan proses orgamsasi, maka rerlebth dahulu dtlnkukan pengelompokan 

pekel)aan dalam umt orgarusas1 se!iuai dengan fungs1-fungsmya. 
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Ttndakan pengelompokan kerja ini merupakan suatu tindakan koordinasi yang 

dapat menc1ptaan kcl)asama antar bagian dan sub bag1an dalam meng1ntegras1kan 

kegiatan dan aktiv1tas secara terpadu dalam mencapat tujuan perusahaan. 

Dengan ndanya koordinasi yang buik. maka dapal menghindari terjadtnya 

l.onflik, kemacetan kelJa, tumpang undih dan kes1mpang s1uran dalam 

melaksanakan kegiatan dari perusahaan. Mcngingat penungnya orgarusas1 dan 

koordinas1 dalam usaha mcncapai rujuan pcrusahaan. Berdasarkan alasan-alasan 

tersebul, maka penulis tertarik membahasnya dalam bentuk karya ilmjah dengan 

Judul uPerarum Srruktur Organisasi Dan Koordinasi Dalam Pengambilan 

KepuJusan Pada PT. Aries Palaguna Sejahtera " 

B. Perumusan Masalah. 

Berdasarkan penehtian pendahuluan yang dtlakukan penulis pada 

pcnisaha:in PT Aries Palaguna Sejahtera ditemukan adanya masalah yaitu 

"Pelaksalllllln Pengorganisasian bel:11m dijtdankan secara efektrf sehmgga 

pe11gambtla11 keput<1.�a11 kurang tepat "'. 

C. Uipotesis 

Menurut Winamo Surachmad Hipotesis adalah . "Perumusan Jawaban sementara 

tcrhadap scsuatu masalah yang dimaksud sebagai jawaban semcntara dalam 

penyeud1kao untuk meacapai jawaban sebenamya • 1). 

1). Winarno Surachmad, Pengantar Pmllttlan Ilmtah, Da.Mtr M.axf• dan 
Teknil; Edisi VIJI, Tarsito, Bandung, 1998. Hal. 39. 
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Tindakan pengelompokao kerja ini merupakan suatu tmdakan koordinasi yang 

dapat menc1ptaan kcl)asama antar bagian dan sub bagian dalam mengintegras1kan 

kegiatan dan aktiv1tas secara terpadu dalam mencapa1 tujuan perusahaan. 

Dengan adanya koordinas1 yang bu1k, maku dapal menghindari terjadmya 

konllik, kemacetan kerJa. tumpang tindih dan kes1mpang s1urao dalam 

melaksanakan kegtatan dari perusahaan. Mengmgat pentingnya organisasi dan 

koordioas1 dalam usaha mencapa1 tujuan pcrusahaan. Berdasarkan alasan-alasan 

tersebul, maka pcnul is tertarik membahasnya dalam bentuk ka.rya i I mi ah dengan 

JUdul "Peranan StruJ..-tur Organisasi Dan Koordinasi Dala1n Pengambilan 

Keputusa11 Pada PT. Aries Palaguna Sejahtera " 

B. Perumusan Masalab. 

Berdasarkan peneht1an pendabuluan yang ddakukan penulis pada 

pcrusahaan PT Aries Palaguna Sejahtera ditemukan adanya masalah yaitu 

"Pelaksaltaan Pengorganisasian beJJl.J1I dijalankan secara ejektif sehm?,ga 

pengamh1/an kepu1asa11 kurang teput ''. 

C Hipotesis 

Menurut Winamo Surachmad Hipotesis adalab . "Perumusan 1awaban semcnwa 

tcrhadap scsuatu masalah yang dimaksud sebagai jawaban sementara daJam 

penyeudikan untuk mencapai jawaban sebenamya • 
1). 

1). Winarno Surachmad, Pengantar Pmlrttlan Ilndah, Da$ar llet.od• clan 
TeknUc, Ec!isi Vilt, Tarsito, Bandung, 1998. Hal. 39. 
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