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Sub Pokok Bahasan

• Pengertian dan unsur-unsur organisasi

• Pengertian Perilaku Keorganisasian. 

• Tujuan mempelajari Perilaku Keorganisasian

• Sumbangan/hubungan dengan beberapa bidang ilmu 
terhadap Perilaku Organisasi
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Pengantar 

• Setiap manusia punya tujuan hidup yang berbeda-
beda, namun manusia punya kesamaan dalam hal 
memperthankan hidup dan memenuhi kebutuhan 
hidupnya.

• Manusia sebagai “zoon politicon” sehingga punya 
kecenderungan uk berkelompok.

• Kelompok dalam makna yang modern adalah 
“organisasi”.
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Manfaat mempelajari PO

• Memahami perilaku individu yg ada dalam organisasi

• Meramalkan kejadian yang akan terjadi pada organisasi

• Mengendalikan perilaku yg ada dalam organisasi.
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Organisasi dilihat dari Etimologis 

• Organon (Yunani) yang artinya “alat” atau tool.

• Organization (Latin) yang tidak merujuk pada benda 
atau proses melainkan bagian tubuh manusia atau 
makhluk biologis.
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Pengertian “organisasi”

1. Organisasi (Stoner)
Organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan orang-orang di 
bawah pengarahan manajer (pimpinan) untuk mengejar tujuan 
bersama.

2. Organisasi (James D. Mooney)

Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia 
untuk mencapai tujuan bersama.

3. Organisasi (Chester I. Bernard)

Organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama 
yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
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Unsur Organisasi (Nawawi, 2008)

1) Man/manusia

2) Filsafat (hakekat manusia)

3) Proses (kerjasama)

4) Tujuan 
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5 Unsur Organisasi (Wursanto)

1) Orang, 

2) Kerjasama, 
perbuatan/tindakan bantu 
membantu

3) Tujuan Bersama, arah/sasaran 
yg ingin dicapai

4) Peralatan

5) Lingkungan 
1) Sosial 

2) Budaya 

3) Ekonomi 

4) Teknologi 

6) Kekayaan alam
1) Iklim

2) Udara 

3) Air 

4) Cuaca dll
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1. Man

Man (orang-orang), dalam kehidupan organisasi atau 
ketatalembagaan sering disebut dengan istilah pegawai 
atau personel. Pegawai atau personel terdiri dari semua 
anggota atau warga organisasi, yang menurut fungsi 
dan tingkatannya terdiri dari unsur pimpinan 
(administrator) sebagai unsur pimpinan tertinggi dalam 
organisasi, para manajer yang memimpin suatu unit 
satuan kerja sesuai dengan fungsinya masing-masing 
dan para pekerja (nonmanagement/workers).  



Pak Adji

2. Kerjasama

Kerjasama merupakan suatu perbuatan bantu-
membantu akan suatu perbuatan yang dilakukan secara 
bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Oleh 
karena itu, semua anggota atau semua warga yang 
menurut tingkatan-tingkatannya dibedakan menjadi 
administrator, manajer, dan pekerja (workers), secara 
bersama-sama merupakan kekuatan manusiawi (man 
power) organisasi.
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3. Tujuan Bersama

Tujuan merupakan arah atau sasaran yang dicapai. Tujuan 
menggambarkan tentang apa yang akan dicapai atau yang 
diharapkan. Tujuan merupakan titik akhir tentang apa yang 
harus dikerjakan. Tujuan juga menggambarkan tentang apa 
yang harus dicapai melalui prosedur, program, pola 
(network), kebijaksanaan (policy), strategi, anggaran 
(budgeting), dan peraturan-peraturan (regulation) yang 
telah ditetapkan.
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4. Peralatan (Equipment)

Terdiri dari semua sarana, berupa materi, mesin-mesin, 
uang, dan barang modal lainnya (tanah, 
gedung/bangunan/kantor).

5. Lingkungan (Environment)

Faktor lingkungan misalnya keadaan sosial, budaya, 
ekonomi, dan teknologi.



Pak Adji

Pengertian Perilaku Keorganisasian. 

Perilaku Keorganisasian merupakan bidang studi yang 
mempelajari tentang interaksi manusia dalam 
organisasi, meliputi studi secara sistimatis tentang 
prilaku, struktur dan proses dalam Organisasi.

Organisasi diciptakan oleh manusia untuk mencapai 
suatu tujuan, dan pada saat yang sama manusia juga 
membutukan Organisasi untuk mengembangkan 
dirinya. 
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Tahapan siklus/daur hidup organisasi

1. Pendirian 

2. Pertumbuhan 

3. Kemunduran

– Konflik  

4. Pembubaran 

Contoh; Ericson, Nokia, Apple, US, GOLKAR, dll.
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Gambar Siklus Organisasi
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Tujuan mempelajari Perilaku Keorganisasian

1) Memahami perilaku yang terjadi dalam organisasi.

2) Dapat meramalkan kejadian-kejadian yang terjadi.

3) Dapat mengendalikan perilaku- perilaku yang terjadi 
dalam organisasi.
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Sumbangan/hubungan dengan beberapa 
bidang ilmu terhadap Perilaku Organisasi

Ada tiga bidang ilmu yang bahasan/kajiannya hampir 
sama dengan kajian yang ada pada perilaku organisasi 
(organizational behavior), yaitu :
1) Teori organisasi/Organizational Theory (OT),

2) Pengembangan organisasi/Organizational Development 
(OD), dan

3) Manajemen sumber daya manusia (personnel/human 
resources).
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Untuk melihat hubungan ke empat disiplin ilmu 
tersebut, Fred Luthans menggambarkan hubungan 
tersebut sebagai berikut :

• Bidang ilmu OB (Organizational Behavior), kajiannya bersifat 
teoritis sedangkan ruang lingkup bahasannya bersifat mikro.

• Bidang ilmu OT (Orgaizational Theory), kajiannya bersifat teoritis 
sedangkan ruang lingkup bahasannya bersifat makro.

• Bidang ilmu P/HR (Personnel/Human Resources), kajiannya bersifat 
aplikasi/terapan sedangkan ruang lingkup bahasannya bersifat 
mikro.

• Bidang ilmu OD (Organizational Development), kajiannya bersifat 
aplikasi/terapan, sedangkan ruang lingkup bahasannya bersifat 
makro.
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Perbedaan/persamaan Bidang Ilmu (Fred 
Luthans)

BIDANG ILMU SIFAT KAJIAN RUANG LINGKUP

Organizational 
Behavior

Teoritis Mikro

Orgaizational Theory Teoritis Makro 

Personnel/Human 
Resources

Aplikasi/Terapan Mikro 

Organizational 
Development

Aplikasi/Terapan Makro 


