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ApaApa ItuItu OrganisasiOrganisasi ??

 ((GiffinGiffin, 2002), , 2002), OrganisasiOrganisasi merupakanmerupakan
sekelompoksekelompok orangorang yang yang bekerjabekerja sama sama dalamdalam
strukturstruktur dandan koordinasikoordinasi tertentutertentu dalamdalam mencapaimencapai
serangkaianserangkaian tujuantujuan tertentutertentu. . 

 (Ernie (Ernie dandan KurniawanKurniawan, 2005), , 2005), OrganisasiOrganisasi
merupakanmerupakan sekumpulansekumpulan orangorang atauatau sekelompoksekelompok
yang yang memilikimemiliki tujuantujuan tertentutertentu dandan berupayaberupaya
untukuntuk mewujudkanmewujudkan tujuannyatujuannya tersebuttersebut melaluimelalui
kerjasamakerjasama..
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OrganisasiOrganisasi dibedakandibedakan menjadimenjadi 2:2:

 OrganisasiOrganisasi ProfitProfit

OrganisasiOrganisasi yang yang mempunyaimempunyai tujuantujuan untukuntuk
mendapatkanmendapatkan profit/profit/labalaba. . BiasanyaBiasanya merupakanmerupakan
perusahaanperusahaan besarbesar sepertiseperti perusahaanperusahaan
manufakturmanufaktur, bank, , bank, perusahaanperusahaan asuransiasuransi, , 
koperasikoperasi, , dlldll..

 OrganisasiOrganisasi Nonprofit/Nonprofit/NirlabaNirlaba

OragnisasiOragnisasi yang yang mempunyaimempunyai tujuantujuan tidaktidak untukuntuk
mendapatkanmendapatkan profit/profit/labalaba. . MisalnyaMisalnya: : pemerintahpemerintah
pusatpusat, , pemerintahpemerintah daerahdaerah, , pemerintahpemerintah kotakota, , 
yayasanyayasan sosialsosial, , dlldll..
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FaktorFaktor--faktorfaktor yang yang mempengaruhimempengaruhi

dalamdalam pencapaianpencapaian tujuantujuan::

1.1. PenggunaanPenggunaan sumbersumber dayadaya organisasiorganisasi, , baikbaik

sumbersumber dayadaya manusiamanusia, , sumbersumber dayadaya alamalam, , 

sumbersumber dayadaya keuangankeuangan, , sertaserta informasiinformasi ((GiffinGiffin, , 

2002) 2002) 

2.2. AdanyaAdanya prosesproses yang yang bertahapbertahap daridari mulaimulai

perencanaanperencanaan, , pengorganisasianpengorganisasian, , pengarahanpengarahan

dandan pengimplementasianpengimplementasian hinggahingga pengendalianpengendalian

dandan pengawasanpengawasan..

 AdanyaAdanya seniseni dalamdalam menyelesaikanmenyelesaikan pekerjaanpekerjaan..



PengertianPengertian LingkunganLingkungan

PerusahaanPerusahaan

 LingkunganLingkungan perusahaanperusahaan diartikandiartikan sebagaisebagai

keseluruhankeseluruhan faktorfaktor luarluar ((eksternaleksternal) ) dandan faktorfaktor

dalamdalam (internal).(internal).

 MenurutMenurut BasuBasu SwastaSwasta dandan SukotjoSukotjo W (1991), W (1991), 

lingkunganlingkungan secarasecara luasluas mencakupmencakup semuasemua faktorfaktor

eksternaleksternal yang yang mempengaruhimempengaruhi individuindividu, , 

perusahaanperusahaan, , dandan masyarakatmasyarakat..



LingkunganLingkungan OrganisasiOrganisasi

DibedakanDibedakan MenjadiMenjadi 2:2:

 LingkunganLingkungan EksternalEksternal

 MerupakanMerupakan elemenelemen--elemenelemen didi luarluar organisasiorganisasi
yang yang relevanrelevan terhadapterhadap kegiatankegiatan organisasiorganisasi. . 
OrganisasiOrganisasi memperolehmemperoleh input input daridari
lingkungannyalingkungannya ((bahanbahan bakubaku, , karyawankaryawan), ), 
memprosesnyamemprosesnya menjadimenjadi output (output (produkproduk: : 
barang/jasabarang/jasa).).

 LingkunganLingkungan InternalInternal

 BeradaBerada dalamdalam organisasiorganisasi, , misalnyamisalnya: : karyawankaryawan, , 
direksidireksi, , pemegangpemegang sahamsaham..



LingkunganLingkungan EksternalEksternal OrganisasiOrganisasi DiDi

BagiBagi 2 2 JenisJenis: : 

 LingkunganLingkungan UmumUmum

 LingkunganLingkungan KhususKhusus



11

A.A. LingkunganLingkungan UmumUmum: : 

kekuatankekuatan--kekuatankekuatan yang yang berinteraksiberinteraksi dandan

berpengaruhberpengaruh terhadapterhadap seluruhseluruh sektorsektor

kehidupankehidupan manusiamanusia..

LingkunganLingkungan umumumum meliputimeliputi::

1.1. BudayaBudaya ((cultureculture))

2.2. IklimIklim EkonomiEkonomi ((economics climateeconomics climate))

3.3. LingkunganLingkungan hukumhukum dandan politikpolitik ((legal and legal and 

politicalpolitical))

4.4. LingkunganLingkungan pendidikanpendidikan
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B. B. LingkunganLingkungan KhususKhusus

(Osborn) (Osborn) sejumlahsejumlah kekuatankekuatan yang yang terdiriterdiri atasatas

organisasiorganisasi, , individuindividu--individuindividu, , dandan lembagalembaga--

lembagalembaga yang yang berinteraksiberinteraksi dengandengan organisasiorganisasi..

LingkunganLingkungan khususkhusus meliputimeliputi::

1.1. PemasokPemasok Input (Input (input suppliersinput suppliers): ): tenagatenaga kerjakerja, modal, , modal, 

bahanbahan mentahmentah..

2.2. PenyalurPenyalur output (output (output distributors)output distributors): : duniadunia

perdaganganperdagangan

3.3. PesaingPesaing ((competitorscompetitors))

4.4. PeraturanPeraturan--peraturanperaturan pemerintahpemerintah ((government government 

yurisdictionyurisdiction))

5.5. KelompokKelompok khususkhusus ((spesialspesial groupgroup))
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J.B. Hodges (1988), J.B. Hodges (1988), membedakanmembedakan

lingkunganlingkungan organisasiorganisasi menjadimenjadi 3 3 macammacam::

1.1. LingkunganLingkungan MakroMakro ((macro macro environment)environment)

2.2. LingkunganLingkungan MenengahMenengah ((intermediate intermediate 

environment)environment)

3.3. LingkunganLingkungan mikromikro ((micro environmentmicro environment))



 LingkunganLingkungan makromakro meliputimeliputi::
 PelangganPelanggan

 TenagaTenaga ahliahli

 PesaingPesaing

 BudayaBudaya

 SistemSistem politikpolitik

 SistemSistem ekonomiekonomi

 TeknologiTeknologi

 LingkunganLingkungan menengahmenengah meliputimeliputi: : 
 PemasokPemasok

 AgenAgen periklananperiklanan

 PerantaraPerantara

 AgenAgen tenagatenaga kerjakerja

 LembagaLembaga--lembagalembaga pelayananpelayanan



 LingkunganLingkungan mikromikro meliputimeliputi::
 TujuanTujuan dandan sistemsistem kerjakerja, , termasuktermasuk teknologiteknologi

 StrukturStruktur, , otoritasotoritas sertaserta power, power, dandan komunikasikomunikasi

 SistemSistem sumbersumber dayadaya manusiamanusia



LingkunganLingkungan Internal Internal OrganisasiOrganisasi

 LingkunganLingkungan internal internal organisasiorganisasi atauatau adaada

jugajuga yang yang menyebutkanmenyebutkan mikromikro organisasiorganisasi. . 

MeliputiMeliputi; ; tujuantujuan organisasiorganisasi, , strukturstruktur

organisasiorganisasi, , pengambilanpengambilan keputusankeputusan, , 

motivasimotivasi, , komunikasikomunikasi, , koordinasikoordinasi, , 

kepemimpinankepemimpinan sertaserta budayabudaya organisasi.organisasi.


