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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Administasi Publik 

 Menurut chandler dan plano dalam Harbani Pasolong  (2010 :7) 

Administrasi publik adalah proses dimana sumber daya personal publik 

diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, 

mengimplementasikan,dan mengelola (manage) keputusan- keputusan dalam 

kebijakan publik. 

 Menurut Harbani Pasolong (2010:8) administrasi publik adalah kerja sama 

yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-

tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan public secara efisien dan efektif.  

 Menurut Nicholas dalam Harbani Pasolong (2010 :8) Administrasi publik 

adalah suatu kombinasi suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, 

dengan tujuan mempromosi pemehaman terhadap pemerintah dalam 

hubungannnya dengan dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong 

kebijakan publik agar lebih responsive terhadap kebutuhan sosial. 

Administrasi public, menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2008 : 4) 

adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan 

dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola 

(manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Sedangkan Keban 

menyatakan bahwa istilah Administrasi Publik menunjukkan bagaimana 
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pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, 

yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan 

prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena 

diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan 

harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah (Keban, 2008: 4) 

 Menurut Gray dlam Harbani Pasolong (2010:18) yakni peran Adiminstrasi 

Publik dalam masyarakat sebagai berikut : 

a. Administrasi Publik berperan menjamin pemerataan distribusi pendapatan 

nasional kepada kelompok masyarakat miskin secara berkeadilan.  

b. Adimistasi Publik melindungi hak- hak masyarakat atas pemilikan 

kekayaan, serta menjamin kebebasan bagi masyarakat yang melaksanakan 

tanggung jawab atas diri mereka sendiri dalam bidang keehatan, 

pendidikan dan pelayanan bagi kelompok masyarakat lanjut usia. 

Sedangkat  Herbert  Simon  dalam  Pasolong  (2010:14)  membagi  empat  

prinsip administrasi yang lebih umum yaitu : 

 

1. Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan melalui spesialisasi tugas di 

kalangan kelompok.  

2. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan anggota kelompok dalam suatu 

hirarki yang pasti  

3. Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan dengan membatasi jarak 

pengawasan pada setiap sektor di dalam organisasi sehingga jumlahnya 
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menjadi kecil.  

4. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan mengelompokkan pekerjaan, 

untuk maksud-maksud pengawasan berdasarkan tujua, proses, langganan, 

tempat.  

Menurut Stephen P. Robbins, teori administrasi dalam Harbani Pasolong 2010:17  

meliputi :: 

1. Teori Hubungan Manusia. Teori ini dirintis oleh Elton Mayo. 

Pengembangan Teori Mayo didasarkan pada penemuannya selama 

memimpin proyek. Mayo bermaksud menguji hubungan antara 

produktivitas dengan lingkungan fisik. Mayo menangkap bahwa norma-

norma sosial, justru merupakan faktor kunci dalam perilaku kerja 

individual. Karenanya, rangsangan kenaikan upah tiak memacu pekerja 

untuk bekerja lebih produktif.  

2. Teori Pengambilan Keputusan. Dalam pengambilan keputusan para 

pemikir menyarankan dipergunakannya statistik, model optimasi, model 

informasi, dan simulasi. Di samping itu dapat juga dimanfaatkan 

pengetahuan-pengetahuan yang berasal dari linear programming, critical 

path scheduling, inventory models, site location models, serta berbagai 

bentuk resource allocation models.  

3. Teori Perilaku. Teori ini bermaksud untuk menintegrasikan semua 

pengetahuan mengenai anggota organisasi, struktur dan prosesnya. Toeri 

ini memahami pentingnya faktor perilaku manusia sebagai alat utama 

untuk mencapai tujuan.  
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4. Teori Sistem. Dalam teori ini, organisasi dipandang sebagai suatu sistem 

yang menampilkan karakteristiknya sebagai penerima masukan, pengolah 

dan pengahasil.  

5. Teori Kontigensi. Pada awalnya teori ini dipergunakan pada 

pengembangan orangnisasi yang dirancang secara optimal dapat 

mengadaptasi teknologi dan lingkungan. Teori kontigensia diangkat untuk 

mencari beberapa karakteristik umum yang melekat pada situasi khusus.  

 

2.2 MANAJEMEN PUBLIK 

Menurut George R. Terry dan Leslie W. Rue dalam bukunya Dasar-Dasar 

Manajemen (2013 : 1), manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang 

melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah 

tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud nyata. Sedangkan definisi 

Manajemen Publik yaitu manajemen instansi pemerintah. Overman 

mengemukakan bahwa manajemen publik bukanlah “scientific management” 

meskipun sangat dipengaruhi oleh “scientific management”. Manejemen Publik 

bukanlah “policy analysis”, bukanlah juga administrasi publik. Manjemen publik 

adalah suat studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan 

merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti planning, organizing, dan 

controlling di satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik di sisi 

lain. 
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 Woodrow Wilson mendesak agar ilmu administrasi publik segera 

mengarahkan perhatiannya pada orientasi yang dianut dunia bisnis, perbaikan 

kualitas personel dalam tubuh pemerintah, aspek organisasi dan metode-metode 

kepemerintahan. Empat prinsip dasar bagi studi administrasi publik yang 

mewarnai manajemen publik sampai sekarang yaitu :  

a. Pemerintah sebagai setting utama organisasi;  

b. Fungsi eksekutif sebagai fokus utama;  

c. Pencarian prinsip-prinsip dan teknik manajemen yang lebih efektif sebagai 

kunci pengembangan kompetensi administrasi, dan  

d. Metode perbandingan sebagai metode studi dan pengembangan bidang 

administrasi publik (Perry dan Kraemer dalam Keban, 2008:100).  

 Dimana terdapat Lima Fungsi Utama Manajemen
 
menurut G.R. Terry dan 

L.W. Rue yaitu : 

1. Planning, yaitu menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama 

suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat 

mencapai tujuan-tujuan itu.  

2. Organizing, yaitu mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan 

penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatan itu.  

3. Staffing, yaitu menentukan keperluan-keperluan SDM, pengerahan, 

penyaringan, latihan, dan pengembangan tenaga kerja.  

4. Motivating, yaitu mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia kearah 

tujuan-tujuan.  
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5. Controlling, yaitu mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan 

menentukan sebab-sebab penyimpangan dan mengambil tindakan-

tindakan korektif dimana perlu.  

2.3 Definisi Efektifitas  

 Apabila berbicara tentang efetktifitas, berarti berawal dari kata efetif. 

Efektif adalah cara, langka dan metode yang paling tepat dalam rangka proses 

pencapain tujuan- tujuan yang telah di tetapkan. Ketetapan tentang penetapan 

cara, langka- langka dan metode tersebut diukur dan kehematan waktu, baiaya dan 

tenaga , selanjutnya harus mampu memberikan manfaat yang sebesarnya kepada 

pihak- pihak yang ikut menetapkan pencapain tujuan yang telah ditentukan 

bersama. . 

 Menurut kamus besar Bahasa Indonesia efektif adalah ada efeknya, 

manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna dan mulai berlaku. 

Sementara itu efektifitas memiliki pengertian keefetifan adalah berpengaruh, 

kemanjuran,keberhasilan dan hal mulai berlaku (2003 :284 ) 

Efektivitas merupakan agar pelaksanaan administasi lebih mencapai hasil 

seperti direncanakan, mencapai sasaran tujuan yang ingin dicapai dan lebih 

berdaya hasil. Tjokroamidjojo (dalam Harbani Pasolong,2010: 4), selain itu  

James L. Gibson mengatakan Efektifitas adalah pencapain sasaran menunjukan 

derajat efektifitas .( dalam Harbani Pasolong,2010 : 4) 

Efektifitas merupakan suatu pengukuran terhadap penyelesain suatu 

pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi dalam mencapai tujunannya, berhasil 

tidaknya suatu pekerjaan yang dilakukan. (Kumorotomo 2006:36) 
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Sedangkan Gibson (1996:30) mengartikan efektifitas adalah penilaian 

yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok dan 

organisasi.Makin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan 

(standar), maka makin lebih efektif dalam menilai mereka.Pendapat diatas 

didukung pula oleh Wursanto bahwa efektifitas adalah pencapaian tujuan atau 

hasil dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, fikiran 

alat dan lain-alat yang telah dikeluarkan/ digunakan 

Efektivitas adalah  ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi 

mencapai tujuannya, apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan , maka 

organisasi tersebut dikatakan efektif. (Mardiasno 2002 : 134 ) 

Senada dengan itu SP. Siagaan (2002 :151) mengatakan efetifitas adalah 

tercapainya suatu sasaran yang telah ditentukan pada waktunya dengan 

menggunakan sumber- sumber data tertentu yang dialokasikan untuk menjalankan 

kegiatan- kegaiatn organisasi tertentu.dan  Badeni (2013 :99 ) juga mengatakan 

efektifitas adalah apabila memiliki hasil kerja yang tinggi dan suatu iklim kerja 

yang mendukung peningkatan hasil kerja. 

Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektivitas 

organisasi. Sama halnya dengan teori efektivitas secara umum, para ahli pun 

memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep efektivitas organisasi. 

Ndraha misalnya menyatakan bahwa : 

“Efektivitas organisasi adalah tingkat keberhasilan pencapain tujuan 

organisasi (target) atau dengan rumus E= R/T. E.Efektivitas R: Realisasi, T: 
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Target. R adalah Proses dalam hal ini proses produksi, dan setiap proses terdiri 

dari input, throughput dan output” (dalam, Makmur, 2008:124) 

Berdasarkan teori tersebut, efektivitas merupakan penilain terhadap 

hubungan target yang direncanakan dengan realisasi yang dicapai.Realisasi 

merupakan sebuah proses yang terdiri dari input, throughput dan output. 

Umumnya teori efektivitas organisasi masih terkait dengan dan tujuan organisasi, 

walaupun indikator penilain percapain tersebut berbeda- beda 

Dari penjelasan para ahli diatas bisa dipahami bahwasanya  Efektivitas 

adalah ketepatgunaan faktor-faktor penunjang dalam suatu proses untuk mencapai 

tujuan dari sebuah organisasi. Kemudian Keefektifan juga disebut penilaian yang 

dibuat secara individu sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan 

organisasi.Makin tinggi prestasi terhadap prestasi yang diharapkan, maka makin 

lebih efektif kita menilai mereka. Selain itu sebuah kelompok dikatakan efektif 

apabila memiliki hasil kerja yang tinggi dan satu iklim kerja yang mendukung 

peningkatan hasil kerja.  

2.3.1 Kriteria Pengukuran Efektifitas 

Tercapainya tingkat efektifitas yang tinggi perlu memperhatikan criteria-

kriteria efektifitas. Menurut streers  di kutip oleh Edy sutrisno (2010:123) 

mengataka bahwa yang terbaik dalam meneliti efektivitas ialah memperhatikan 

secara serempak tiga buah konsep yag saling berkaita: 
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a. Optimalisasi tujuan-tujuan 

Dengan adanya optimalisasi tujuan-tujuan memungkinkan dikenali 

bermacam-macam tujuan, meskipun tampaknya sering saling bertentangan. 

Dalam kaitannya dengan optimalisasi tujuan efektifitas  di nilai menurut ukuran 

seberapa jauh suatu organisasi berhasil mencapai tujuan-tujuan yang layak 

dicasfffpai yang satu sama lain saling berkaitan. Pemusatan perhatian pada tujuan-

tujuan yang layak dicapai dan optimal. Dan lebih realistis untuk maksud evaluasi, 

daripada menggunakan tujuan akhir atau suatu tujuan yang di inginkan sebagai 

dasar ukuran. 

b. Perspektif sistem 

Perspektif sistem ialah menggunakan sistem terbuka, yaitu pandanga terhadap 

suatu organisasi yang saling berkaitan dan berhubungan dengan lingkungannya. 

Dengan ini perhatian lebih diarahkan pada persoalan-persoalan mengenai saling 

berhubungan, struktur, dan saling ketergantungan satu sama lain. Sistem ini 

mencakup tiga komponen yaitu input, proses, dan output. Sebagai sistem, suatu 

organisasi menerima input dari lingkungannya,kemudian memprosesnya, dan 

selanjutnya memberikan output pada lingkungannya. Jadi, efektifitas tidak hanya 

di lihat dari segi tujuan semata-mata,melainkan juga segi sistem.  

c. Tekanan pada segi perilaku manusia dalam suasana organisasi 

Komponen yang keiga ini ialah perilaku manusia dalam organisasi. Ancangan 

ini di gunakan karena atas dasar kenyataan bahwa tiap-tiap organisasi dalam 

mencapai tujuannya selalu menggunakan perilaku manusia sebagai alatnya atau 
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suatu perusahaan dapat efektif, tetapi juga karena factor manusianyalah suatu 

perusahaan efektif.  

Efektifitas pengorganisasin dapat di anggap sebagai alat pengukur kualitas 

hubungan sebuah organisasi dengan lingkungannya. Dan dapat di katakana bahwa 

sebuah organisasi mungkin efektif (suatu hubungan langgeng dengan 

lingkungannya) tetapi tidak efisisen (secara interen ia penuh pemborosan).  

2.3.2 Ukuran Efektivitas  

Menurut pendapat gibson Ivancevich Donnelly ( Sri Ika Juanda 2014 : 41 ) 

mengatakan bawa ukuran efektivitas organisasi sebagai berikut : 

a. Produksi adalah merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi 

jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaaan lingkungan. 

b. Efisiensi adalah merupakan perbandingan (rasio) antara ouput dengan 

input  

c. Kepuasan adalah merupakan ukuran untuk menunjukan tingkat dimana 

organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 

d. Keadaptasian adalah tingkat dimana organisasi dapat dan benar- benar 

tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal  

e. Pengembangan adalah merupakan mengukur kemampuan organisasi untuk 

meningkatkan kapasitanya dalam mengahadapi tuntunan masyarakat. 

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa efektivitas sejauh mana suatu 

organisasi dapat melakukan tingkat keefektif dalam mencapai tujuan secara 

optimal dalam mengukur kemampuan efisiensi.  
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Menurut Ricard M. Streers (Nadia Azlin, 2013 :18 ) mngatakan beberapa 

ukuran efektivitas, yaitu : 

a. Kualitas artinya kualitas yang menghasilkan oleh organisasi. 

b. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan  

c. Kesiagaan yaitu penilain menyeluruh sehubungan dengan 

kemungkinan dalam penyelesain suatu tugas khusus dengan baik 

d. Efesiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap 

biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut 

e. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setalah 

semua baiaya dan kewajiban terpenuhi 

f. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi 

g. Stabilitas adalah pemeliharaan struktur, fungsi, dan sumber daya 

sepanjang waktu  

h. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal ini perbaikan yang berakibat 

pada kerugian waktu. 

i. Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapain 

tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan 

perasaan memiliki 

j. Motivasi adalah adanya kekuatan yang muncul dari setiap induvidu 

untuk mencapai tujuan  

k. Kepaduan yaitu fakta bahwa anggota organisasi saling menyukai satu 

sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan 

mengkoordinasikan 
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l.  Keluwesan adaptasi artinya suatu rangsanagan baru untuk mengubah 

prosedur standar operasinya yang tujuan untuk mencegah keterbukaan 

terhadap rangsangan lingkungan 

Sedangkan menurut Edy Sutrisno dalam Jurnal mengatakan ukuran 

evektifitas program dapat di ukur melalui yaitu
1
 : 

a. Pemahaman program untuk mengetahui sejauh mana masyarakat 

umum dan kelompok dapat memahami program- program sehingga 

segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk 

dioperasikan. 

b. Tepat sasaran  

Bagaimana kesesuain program dalam merealisasikan sasaran yang 

hendak dicapai . 

c. Tepat waktu  

Bagaimana penggunanaan waktu dalam melaksanakan program- 

program apakah sudah sesuai dengan jadwal yang sudah dirancang 

atau tidak. Dengan waktu yang tepat maka program tersebut dikatakan 

efektif. 

d. Tercapainya tujuan  

Pencapain tujuan juga dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu kurun 

waktu dan sasaran yang merupakan target. Sehingga suatu program 

dikatakan efektif apabila dapat dikatakan efektif apabila dapat 

mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 

                                                             
1 : http://ejournal.unesa.ac.id jurnal Mahasiswa Teknologi pendidikan. Volume 4 
no. 3 tahun 2016 

http://ejournal.unesa.ac.id/
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e. Perubahan Nyata 

 Bagaimana bentuk perubahan nyata sebelum dan sesudah adanya 

program- program, apakah suatu program tersbut memberikan suatu 

efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat.  

Berdasarkan pendapat para ahli dapat diketahui bahwa efektivitas 

merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan 

gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya 

atau dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah merupakan tingkat ketercapain 

tujuan dari aktivasi- aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target 

yang telah ditetapkan sebelumnya.  

2.3.3  Pendekatan Efektivitas  

Robbins  (dalam Adam Ibrahim, 2010: 177 )mengungkapkan juga 

mengenai pendekatan dalam efektivitas organisasi: 

a. Pendekatan pencapain tujuan (goal attain appoach ) . 

Pendekatan ini memandingkan bahwa keefetivan organisasi dapat dilihat dari 

pencapain tujuannnya (ends) dari pada caranya (means). Kriteria pendekatan yang 

populer digunakan adalah memaksimalkan laba, meemenangkan persaingan dan 

lain sebagainya. Metode manajemen  yang terkait dengan pendekatan ini dikenal 

dengan Manajemen by objectives  ( MBO ) yaitu faslafah manajemen yang 

menilai keefetivan organisasi dan anggotanya dengan cara menilai seberapa jatuh 

mereka mencapai tujuan – tujaun yang telah ditetapkan.  

b. Pendekatan sistem  
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Pendekatan ini menekankan bahwa untuk meningkatkan kelangsungan hidup 

organisasi, maka perlu diperhatikan adalah sumber daya manusianya, 

memperhatikan dia secara internal dan memperbaiki struktur organisasi  dan 

pemanfaatan teknologi agar dapat berintegrasi dengan lingkungan yang darinya 

organisasi tersebut memerlukan dukungan terus menerus bagi kelangsungan 

hidupnya. 

c. Pendekatan –pendekatan konstituensi –strategis. 

Pendekatan ini menekankan pada pememnuhan tuntunan kontituensi ini dalam 

lingkungan yang darinya orang tersebut memerlukan dukungan terus- menerus. 

d. Pendekatan nilai- nilai bersaing 

Pendekatan ini mencoba mempersatukan ke tiga pendekatan diatas, masing- 

masing didasarkan atas suatu kelompok nilai. Masing – masing nilai selanjutnya 

lebih diskusi berdasarkan daur hidup dimana organisasi itu berada.  

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa pendekatan tujuan 

didasarkan pada pandangan organisasi diciptakan sebagai alat untuk mencapai 

tujuan. Dalam teori sistem, organisasi dipandang sebagai suatu unsur dari 

sejumlah unsur yang saling berhubungan anatara yang satu dengan yang lainnya.  

 Efektif lebih mengarah kepada pencapain sasaran efisiensi dalam 

menggunakan masukan akan menghasilkan produktivitas yang tinggi yang 

merupakan tujuan dari setiap organisasi apapun bidang kegiatannya. Hal yang 

paling rawan adalah apabila efisiensi selalu diartikan sebagai suatu penghematan, 

karena bisa mengganggu operasi ,sehingga pada giliran akan mempengaruhui 
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hasil akhir, karena sarannya tidak tercapai dan produktivitas juga stinggi yang 

diharapakan. 

2.4 Definsi Organisasi  

 Organisasi berasal dari kata organize yang berarti menciptakan struktur 

dengan bagian- bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungan 

satu sama lainnya terikat oleh hubungan terhadap keseluruhannya. Menurut 

Hasibuat Organsiasi adalah alat atau wadah yang startis dan menggambarkan 

pola- pola, skema, bagan yang menunjukkan garis- garis perinta, kedudukan 

karyawan, hubungan- hubungan yang ada dan lain sebagainya.   

Organisasi –organisasi dicirikan oleh perilaku yang diarahkan kearah 

pencapain tujuan. Mereka mengupayakan pencapain tujuan- tujuan dan sasaran- 

sasaran, yang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan lebih efisien. Hal itu 

memalui tindakan –tindakan induvidu- induvidu serta kelompok- kelompok secara 

terpadu. Sedangakn menurut L.F Urwick bahwa organisasi- organisasi lebih dari 

hanya alat untuk menciptakan barang- barang dan menyelenggarakan jasa- jasa.  

Menurut Winardi (2003 : 15)  sebuah  organisasi merupakan sebuah sistem 

yang terdiri dari aneka macam elemen atau subsitem, diantara mana subsistem 

manusia mungkin merupakan subsitem terpenting, dan di mana terlihat bahwa 

masing- masing subsistem saling berinteraksi dalam upaya mencapai sasaran- 

sasaran atau tujuan – tujuan organisasi yang bersangkutan “.  
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Berdasarkan pengertian para ahli tersebut organisasi adalah wadah tempat 

orang berkumpul atau suatu kelompok yang berkumpul untuk mencapai tujuan –

tujuan atau sasaran- sasaran  yang telah ditetapkan. 

Di samping itu efektivitas keorganisasin mengharuskan adanya suatu 

integrasi dari semua konsep- konsep individual, dari sasaran- sasaran organisasi 

yang bersangkutan  menjadi sebuah konsep bersama menyeluruh dari sasaran – 

sasaran organisasi yang bersangkutan.  

Elemen inti suatu organisasi adalah orang- orang ( manusia) yang 

berinteraksi. Interaksi demikian merupakan kondisi yang diperlukan sekaligus 

kondisi cukup, guna menetapkan eksitensi organisasi yang ada. Disamping itu, 

setiap organisasi juga memiliki elemen – elemen yang bekerja, yakni sumber- 

sumber daya yang mendeterminasi keefetivan organisasi. Elemen- elemen kerja 

mencakup sumber- sumber daya nonmanusia , dan kemampuan untuk bertindak  

kemampuan untuk mempengaruhi orang- orang lain dan kemampuan untuk 

menfaatkan konsep- konsep menciptakan, perencanaan, pengorganisasi , 

memotivasi , dan berkomunikasi dan pengawasan.   

2.4.1  Pandangan Mengenai Efektivitas Organisasi 

 Ada 3 pandangan mengenai efektivitas organisasi menurut Manahan P. 

Tampubolon, (2004 :73-74), yaitu : 

a. Efektivitas Individu.  

Pandangan ini menekankan pada kinerja individu-individu yang ada di dalam 

organisasi.Artinya, masing-masing konstribusi yang dapat diberikan individu-

individu dalam organisasi sangat ditekankan. 
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b. Efektivitas Kelompok. 

Yaitu penekanannya pada kinerja yang dapat diberikan kelompok 

pekerja.Sebab disamping bekerja sendiri, pada kenyataannya individu biasanya 

bekerja bersama-sama di dalam kelompok.Dengan demikian, yang dimaksud 

dengan efektivitas kelompok adalah jumlah konstribusi dari semua anggotanya. 

c. Efektivitas Organisasi. 

Yaitu terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Namun demikian, 

efektivitas organisasi adalah lebih banyak dari jumlah efektivitas individu dan 

kelompok lewat pengaruh sinergistis (kerja sama), organisasi akan mampu 

mendapatkan kinerja yang lebih baik dan tinggi tingkatannya dari pada kinerja 

tiap-tiap bagiannya.  

Efektivitas organisasi adalah lebih banyak dari jumlah efektivitas individu 

dan kelompok lewat pengaruh sinergistis (kerja sama), organisasi akan mampu 

mendapatkan kinerja yang lebih baik dan tinggi tingkatannya dari pada kinerja 

tiap-tiap bagiannya. 

2.4.2 Model Dimensi Waktu Untuk Keefektifan Organisasi 

Dalam praktek organisasi, sebenarnya kebanyakan para manajer 

menggunakan sejumlah indicator jangka pendek untuk kelangsungan hidup jangka 

panjang organisasi yang bersangkutan.Di antara indicator-indikator itu ialah 

ukuran produktivitas, efisiensi, kecelakaan, pergantian pegawai, keabsenan, 

kualitas, tingkat keuntungan, moral, dan kepuasan karyawan. Secara sederhana, 

tiga criteria keefektifan jangka pendek sebagai contoh yaitu: produksi, efisiensi, 
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dan kepuasan.Dua criteria lain melengkapi model dimensi waktu: keadaptasian 

dan perkembangan. Kedua criteria ini mencerminkan keefektifan untuk jangka 

waktu menengah.Gibson (1996:32-33) memaparkan Hubungan antara criteria 

tersebut dengan dimensi waktu disajikan pada gambar keefektifan m.odel dimensi 

waktu berikut:     

Gambar 2.1 

Model Dimensi Waktu Untuk Keefektifan Organisasi 

 

 

 

 

 

Sumber : Gibson James L, dkk. 1996.Organisasi Perilaku Struktur 

kemudian Kriteria diatas diuraikan kembali oleh Gibson (1996:33-

35).Criteria jangka pendek adalah criteria untuk menunjukkan hasil tindakan yang 

mencakup waktu satu tahun atau kurang. Criteria menengah diterapkan jika 

seseorang menilai keefektifan seseorang, kelompok, atau organisasi dalam jangka 

waktu yang lebih lama, umpamanya lima tahun. Criteria jangka panjang dipakai 

untuk menilai waktu yang akan datang yang tidak terbatas. Inilah uraian kriteria 

Gibson tersebut : 
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a. Produksi 

Produksi mengacu pada ukuran keluaran utama organisasi.Produksi 

mencerminkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan jumlah dan kualitas 

keluaran yang dibutuhkan lingkungan.Ukuran produksi mencakup keuntungan, 

penjualan, pangsa pasar, mahasiswa yang lulus, pasien yang dipulangkan, 

dokumen yang diproses, rekanan yang dilayani, dan sebagainya.Ukuran tersebut 

berhubungan secara langsung dengan keluaran yang dikosumsi oleh pelanggan 

dan rekanan organisasi bersangkutan. 

b. Efisiensi 

Efisiensi mengacu pada ukuran penggunaan sumber daya yang langka oleh 

organisasi.Efesiensi didefenisikan sebagai perbandingan keluaran terhadap 

masukan. Ukuran-ukuran efesiensi antara lain keuntungan dari modal, biaya per 

unit, pemborosan, waktu terluang, tingkat penghunian (hotel), biaya per pasien, 

per mahasiswa, dan per rekanan. Efesiensi diukur menurut rasio (perbandingan), 

yang dalam bentuk umum adalah rasio antara keuntungan dengan biaya atau 

waktu yang dipergunakan. 

c. Kepuasan 

Kepuasan menjadi ukuran keberhasilan organisasi memenuhi kebutuhan 

karyawan dan anggotanya.Kepuasan dan moral adalah ukuran yang serupa untuk 

menunjukkan tingkat dimana organisasi memenuhi kebutuhan 

karyawannya.Ukuran kepuasan mencakup sikap karyawan, pergantian keyawan, 

keabsenan, kelambanan, dan keluhan. 
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d. Keadaptasian 

Keadaptasian adalah suatu ukuran ketanggapan organisasi terhadap tuntutan 

perubahan.Keadaptasian ialah tingkat di mana organisasi dapat dan benar-benar 

tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal.Keadaptasian dalam hal ini 

mengacu pada kemampuan manajemen merasakan perlunya perubahan dalam 

lingkungan, termasuk perubahan dalam tubuh organisasi sendiri. 

e. Pengembangan 

Pengembangan mengukur tanggung jawab organisasi dalam memperbesar 

kapasitas dan potensinya untuk berkembang. Usaha-usaha pengembangan yang 

lazim ialah program pelatihan bagi manajerial, tetapi akhir-akhir ini cara 

pengembangan organisasi telah berkembang meliputi sejumlah pendekatan 

psikologis dan sosiologis 

Menurut John R. Schermerhorn Jr. James G.Hunt dan Richard N. Osborn 

(dalam Badeni, 2013:99 ) mengatakan bahwa ada 8 ciri dasar suatu kelompok 

dikatakan efektif yakni : 

a. Para anggota kelompok saling tertarik dan saling loyal, termasuk kepada 

pemimpinya. 

b. Para anggota kelompok dan pemimpin memiliki tingkat keyakinan diri yang 

tinggi dan saling percaya antara satu dengan yang alin.  

c. Nilai dan tujuan kelompok terintegrasi dengan nilai dan kebutuhan 

anggotanya. 
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d. Semua interaksi, pemecahan masalah, aktivitas pengambilan keputusan 

kelompok terjadi dalam suasana yang mendukung. Saran-saran, komentar, 

ide-ide, informasi, kritik semuanya disampaikan dengan orientasi 

memberikan bantuan secara ikhlas. 

e. Kelompok berkeinginan sekali membantu mengembangkan potensi 

anggotanya. 

f. Kelompok memahami nilai persesuain yang konstruktif dan mengetahui 

kapan menggunakannya dan untuk tujuan apa. 

g. Terdapat motivasi yang kuat dari sebagian besar anggotanya untuk 

berkomunikas secara jujur kepada kelompok tentang semua informasi yang 

sesuai dan bernilai untuk aktivitas kelompok. 

h. Anggota merasa aman mengambil keputusan yang nampaknya sesuatu 

dengan mereka. 

2.5 Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani )  

Menurut Permenpan Gapoktan adalah kumpulan beberapa poktan bekerja 

sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha yang menerima dana 

BLM PUAP. 

Gapoktan merupakan kelembagaan gabungan kelompok tani( Gapoktan ) 

pelaksana PUAP untuk menyalurkan bantuan modal usaha bagi anggota, untuk 

mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan PUAP. PUAP merupakan 

fasilitasi bantuan modal usaha bagi petani anggota, baik petani pemilik, petani 

penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh 

gabungan kelompok tani. Yang mana tujuan dari gapoktan adalah: 
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a. Meningkatkan jumlah poktan dan gapoktan  

b. Meningkatkan kemampuan poktan dan gapoktan dalam menjalankan 

fungsinya  

c. Mendorong poktan dan gapoktan meningkatkan kapasitasnya menjadi 

kelembagaan ekonomi petani.  

Dimana syarat- syarat pembuatan yang menerima bantuan modal usaha PUAP 

yaitu : 

a. memiliki sumber daya manusia untuk mengelola usaha agribisnis. 

b. Mempunyai kepengurusan yang aktif dan dikelola oleh petani 

c. Dan pengurus gapoktan adalah petani dan bukan kepala desa/lurah 

dan sekretaris desa/lurah atau yang disingkat dengan jabatan 

tersebut.  

2.6 Simpan Pinjam Gapoktan  

Simpan pinjam merupakan simpanan yang dikumpulkan bersama pinjaman 

kepada anggota yang memerlukan pinjaman dalam berbagai usaha dimana 

anggota mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus dengan 

mencantumkan jumlah uang yang diperlukan, dan kemudian pengurus 

mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pinjaman sesuai dengan 

kemampuan kelompok  dengan syarat- syarat yang telah ditentukan.  

Kegaiatan simpan pinjam gabungan kelompok tani makmur bersama ini 

merupakan kegaiatan permodalan dalam usaha agribisnis desa yang mempunyai 

kegiatan simpan pinjam. Dimana tujuan dari simpan pinjam gapoktan makmur 

bersama adalah untuk memfasilitasi, memotivasi, menertibkan pelaku- pelaku 
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utama, pelaku- pelaku usaha dalam melakukan aktivitas- aktivitas sekaligus 

pemberdayaan kelompok – kelompok tani yang tergabung kedalam gapoktan 

makmur bersama dan mengembangkan agribisnis pedeesaan baik on fram maupun 

of farm yang berkaitan di bidang pertanian. 

Sedangakn fungsi dari gapoktan Makmur Bersama adalah sebagai berikut : 

a. Sebagai wahana kerja sama, proses belajar dan unit usaha beberapa 

kelompok tani/ anggota kelompok tani. 

b. Sebagai wadah yang dapat memfasilitasi peningktan kemampuan, kinerja, 

permodalan dan pengembangan usaha pertanian baik on fram maupun of 

fram yang berkaitan di bidang pertanian.  

c. Sebagai pelayan ekonomi, sosial yang menggerakkan dan menghimpun 

permodalan anggota kelompok tani- kelompok tani. 

d. Sebagai klinik usaha yang dilakukan pelaku- pelaku utama maupun pelaku – 

pelaku usaha yang ada di pedesaaan.  

2.7 Pandangan Islam 

Islam sebagai rahmatan Lil’alamin telah mengatur tentang kewajiban 

berusaha bagi setiap orang yang ingin maju.Fiman Allah dalam Suarat Ar-Rad 

Ayat 11: 
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 Yang Artinya : Bagi tiap- tiap seoarang ada malaikat penjaganya silih 

berganti dari hadapannya dan adri belakangnya, yang mengawas dan menjaganya 

(dai sesuatu berbahaya ) dengan perintah allah. Sesungguhnya allah tidak 

mengubah apa yang ada pada suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang 

ada pada diri mereka sendiri dan apabila allah menghendaki untuk menimpakan 

kepada sesuatu kaum bala bencana(disebabkan kesalahan mereka sendiri ), maka 

tiada sesiapapun yang dapat menolak atau menahan apa yang ditetapkannya itu 

dan tidak ada sesiapapun yang dapat menolong dan melindungi mereka selain 

daripadanya.  

 Dari ayat di atas dapat bisa disimpulkan bahwasanya allah SWT itu tidak 

akan mengubah suatu kaum atau indvidu apabila kaum atau induvidu tersebut 

tidak ingin merubah kehidupannya sendiri. Berusaha  merubah kehidupan itu bisa 

dengan berkerja atau dilakukan  dengan cara berdagang, berkebun dan lain 

sebagainya. Selagi kita berusaha dan selalu berikhitar allah SWT  tidakkan akan 

menyia-nyiakan kehidupan kita selagi beruasaha ingin memperbaiki setiap 

kehidupan yang kita jalanin. 

Revelansi dari ayat diatas yang berkaitan dengan penelitian tentang 

efektifitas pelaksanaan kegiatan simpan pinjam pada gabungan kelompok tani 

Makmur Bersama bahwasanya untuk mengubah kehidupan kita tidak hanya 

bergantung bekerja sebagai pegawai tetapi bisa juga sebagai petani, peternak, 

pedagang dan lain sebagainya. Selagi kita berusaha untuk merubah kehidupan kita 

selagi itu pula allah SWT akan membantu kita.  
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2.8 Definisi Konsep 

Konsep-konsep yang telah dikemukakan diatas masih bersifat abstrak maka 

agar tercapainya kesatuan pengetahuan dan untuk memudahkan penelitian maka 

dimaksudkan beberapa batasan yang berpedoman pada teori yang di kemukan 

pada telaah pustaka.   

Definisi konsep merupakan batasan penelitian yang merupakan pokok batas 

pada bagian berikutnya, yakni dengan mendefinisikan sebagai berikut: 

a. Efektivitas adalah ketepatgunaan faktor-faktor penunjang dalam suatu 

proses untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi..  

b. Organisasi adalah wadah tempat orang berkumpul atau suatu kelompok 

yang berkumpul untuk mencapai tujuan –tujuan atau sasaran- sasaran  

yang telah ditetapkan. 

c. Gapoktan merupakan kelembagaan gabungan kelompok tani ( Gapoktan ) 

pelaksana PUAP untuk menyalurkan bantuan modal usaha bagi anggota, 

untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan PUAP. 

d. Simpan pinjam merupakan pemberian dana pinjaman bagi petani untuk 

membuka lahan pertanian dan pengembangan usaha pertanian dengan 

prosedur administrasi yang telah ditentukan. 
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2.8 Konsep Operasional  

No Variabel Indikator Sub Indikator 

1  Efektifitas 

Pelaksanaan 

Kegiatan Simpan 

Pinjam Pada 

Gabungan 

Kelompok Tani 

Makmur Bersama Di 

Desa Suka Ramai 

1.Pemahaman    

Program  

- Memberikan penyuluhan kepada 

anggota 

- Melakukan pertemuan satu  kali dalam 

tiga bulan 

- Pemahaman anggota terhadap kegiatan 

2.Tepat Sasaran  -  Pemberian dana hanya untuk 

kelompok tani 

- Perkembangan Anggota kelompok  

- Penggunaan dana dalam bidang 

pertanian 

3.Tepat  Waktu - Ketetapan frekuensi penyuluhan 

- Ketetapan pembayaran simpanan wajib  

- Ketetapan pencairan dana 

- Ketetapan dalam pengembalian dana  

4.tercapai tujuan  - Menciptakan lapangan usaha / 

lapangan kerja 

- Meningkatkan pendapatan anggota 

- Meningkatkan jumlah poktan-poktan 

5.Perubahan 

Nyata 

- Peningkatan pemahaman terhadap 

kegiatan usaha pertanian 

- Terciptanya kerja sama antar kelompok 

- Kesejahteraan anggota 

Sumber :Ukuran  Efetivitas menurut Edy strisno 
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2.10 Kerangka Berfikir 

Gambar 2.2 : Kerangka Pemikiran 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         BAB III 

PERMENPAN Tahun 2013 Nomor 82 

tentang pedoman kelompok Tani dan 

Gabungan Kelompok Tani serta teori 

efektivitas  

PERMENPAN Tahun 2008 

Nomor 16 tentang Program 

Pengembangan Usaha 

Agribisnis Desa   

Gabungan Kelompok Tani 

(GAPOKTAN) 

Kegiatan Simpan Pinjam Gapoktan 

Ukuran efektivitas  menurut Edy 

Sutrisno  : 

1. Pemahaman program  

2. Tepat Sasaran  

3. Tepat waktu 

4. Tercapainya Tujuan  

5. Perubahan Nyata 

Efektivitas pelaksanaan  kegiatan  

simpan pinjam  kelompok tani 

Faktor- faktor penghambat kegiatan 

simpan pinjam gapoktan  

Mengidentifikasi efektivitas pelaksanaan 

kegiatan simpan pinjam dan fakator- faktor 

pengahambat  pelaksanaan kegiatn simpan 

pinjam gapoktan  

Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Pada Gabungan 

Kelompok Tani Makmur Bersama Di Desa Suka Ramai Kecamatan 

Tapung Hulu Hulu Kabupaten Kampar 


