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A. PENGERTIAN MANAJEMEN

Manajemen merupakan suatu proses yang melibatkan kegiatan perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran
perusahaan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Dari
pengertian tersebut manajemen yang merupakan suatu proses untuk mencapai sasaran-
saran yang ditetapkan sebelumnya. Manajemen merupakan proses pemanfaatan sumber
daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efesien.

Efektifitas berkaitan dengan banyaknya hasil yang dicapai, sehingga kegiatan yang efektif
dapat diartikan sebagai tingkat atau derajat pencapaian hasil yang diharapkan. Hasil yang
semakin baik dapat diindikasikan memiliki tingkat efektifitas yang baik. Dengan
demikian, efesiensi merupakan pelaksanaan suatu tugas dalam mencapai tujuan dengan
pengeluaran yang sekecil mungkin. Efektifitas berorientasi pada hasil atau output yang
besar, sedangkan efesiensi selalu berorientasi pada input yang diperoleh dari sumber daya
yang minimal.

Dalam mencapai tujuannya, selain memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada,
manajemen juga menggunakan metode ilmiah dan seni dalam setiap pendekatan atau
penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi. Metode Ilmiah yang digunakan umumnya
meliputi kegiatan sebagai berikut.

1. Mengetahui adanya persoalan
2. Mendefiniskan persoalan
3. Mengumpulkan fakta, data, dan informasi
4. Menyusun alternatif penyelesaian
5. Mengambil keputusan dengan memilih salah satu alternative penyelesaian
6. Melaksanakan keputusan serta melakukan tindakan lanjut

Manajemen didefiniskan sebagai seni memperoleh hasil melalui orang-orang lain (The art
of getting things done through the effort of the people). Pendapat lain mengatakan bahwa
manajemen sebagai proses penetapan dan memperoleh tujuan (sasaran) melalui fungsi-
fungsi dasar manajemen yang miliki yaitu manusia, uang, dan tanah.

Ada sejumlah point yang harus diingat dalam definisi ini yaitu :

1. Manajemen mentapkan keputusan-keputusan dan aktivitas-aktivitas untuk
memperoleh hasil, tujuan, dan sasaran.

2. Manajer memperoleh hasil melalui orang lain.



3. Manajer untuk memperoleh hasil, harus menerapkan fungsi-fungsi dasar manajemen
yang ada.

B. FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN

Menjadi manajer atau pejabat maungkin mudah namun yang lebih penting adalah
memahami apa yang menjadi fungsi yang harus dikerjakan oleh pejabat atau oleh manajer
tersebut. Manajemen adalah suatu proses di mnaa sumber daya digunakan untuk
memperoleh tujuan organisasi. Prose situ terdiri dari perencanaan, pengorganisasian,
penyusunan, pengarahan, dan pengawasan (planning, organizing, staffing, directing dan
controlling).

Fungsi-fungsi manajemen yang ada saling berhubungan satu sama lain dan sama-sama
penting dalam usaha mencapai tujuan suatu organisasi. Seorang manajer tidak boleh
semata-mata mengadakan planning lalu melupakan fungsi-fungsi yang lain.

Planning

Planning merupakan tugas pertama manajemen karena sebelum kita mengorganisir kita
harus mempunyai suatu rencana. Planning adalah fungsi pertama karena digunakan
untuk meletakkan dasar pekerjaan bagi fungsi-fungsi lain. Planning menetapkan tujuan,
dan menggambarkan rangkaian kegiatan yang akan dilakukan masing-masing individu,
departemen dan unit organisasi sebagai keseluruhan. Planning berisi sedikitnya tiga hal
sebagai berikut.

1) Penetapan tujuan yang ingin dicapai;
2) Penetapan kualitas dan kuantitas personalia yang dibutuhkan, dan
3) Pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan

Lingkup planning berbeda antara satu dengan yang lain tergantung pada tingkat
manajemen. Planning manajemen puncak dapat meliputi lima atau sepuluh tahun dan
merupakan planning jangka panjang. Rencana pada level ini meliputi ekspansi perusahaan
dan pembiayaannya.

Organizing

Organizing adalah suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumber
daya fisik lain yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan
serta menggapai tujuan perusahaan.

Fungsi ini berusaha mentapkan struktur organisasi. Struktur organisasi akan
menunjukkan hubungan timbal-balik dari para personalia dalam suatu organisasi. Setiap
unsur suatu organisasi harus memahami apa yang harus dikerjakannya. Organizing
berhubungan dengan (1) mengumpulkan sumber daya manusia yang perlu untuk dapat



merealisasi tujuan organisasi, (2) menetapkan hubungan-hubungan antar unsur dalam
organisasi.

Organisasi disusun agar dapat merealisasi tujuan dengan cara membaginya atas bagian-
bagian dan masing-masing bagian atau masing-masing unit saling berkaitan satu sama
lain, namun tugas dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing berbeda satu
sama lain.

Staffing

Fungsi ini berhubungan dengan pengisian pejabat pada struktur organisasi berdasarkan
the right man in the right place. Dalam pelaksanaan fungsi ini diusahakan menempatkan
pegawai-pegawai kepada jabatan-jabatan yang tersusun pada struktur organisasi. Kepada
mereka dibeikan orientasi yang diberikan penjelasan mengenai perusahaan, selanjutnya
melatihnya, agar setiap pegawai mempunyai kecakapan bekerja. Staffing juga
berhubungan dengan penetapan gaji dan benefit bagi setiap pegawai.

Directing

Manajer mengadakan komunikasi dengan bawahan melalui penjelasan rencana dan tugas
masing-masing, mengarahkan dan memotivasi mereka untuk mengaplikasikan usaha
maksimum dalam pencapaian tujuan organisasi. Para manajer harus berusaha agar
masing-masing bawahannya adalah produktif, efektif dan efesien.

Controlling

Fungsi controlling merupakan fungsi untuk meyakinkan agar aktivitas-aktivitas
dilaksanakan sesuai dengan rencana, memonitor kemajuan, dan menyediakan masukan.
Tindakan perbaikan dilaksanakan bila pelaksanaan tidak sesuai dengan harapan. Proses
pengawasan terdiri dari tiga tahap yaitu (1) tahap penetapan standard atau target, (2)
tahap pengukuran pelaksanaan aktual melalui perbandingan dengan rencana, (3) tahap
mengadakan tidakan perbaikan bila pelaksanaan tidak sesuai dengan apa yang
dirumuskan pada perencanaan.
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