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ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor-faktor 

yang mempengaruhi efektivitas organisasi. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor 

Kecamatan Tanjungpinang Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode deskriptif kuantitatif. Yang dijadikan Sampel yaitu dari seluruh populasi 

sebanyak 19 orang yang mana seluruhnya adalah pegawai Kecamatan 

Tanjungpinang Barat. Data yang diperoleh dari responden dikumpulkan  melalui 

questioner dan observasi lalu dipisahkan menurut jenis data, kelompok data, 

kemudian data tersebut dianalisis, disajikan dalam bentuk tabel dan penjelasan 

hasil tanggapan responden yang menunjukan penilaian terhadap efektivitas 

organisasi untuk mendeskripsikan data agar mudah dimengerti. Dari penelitian 

tersebut diperoleh hasil bahwa organisasi Kecamatan Tanjungpinang Barat 

berjalan dengan efektif, namun masih ada hambatan dalam efektivitas organisasi 

yaitu pada indikator kepuasan kerja. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka 

penulis memberikan kesimpulan, indikator struktur organisasi, adanya kerjasama, 

kemampuan administratif pegawai, perencanaan program kerja adalah sebagai 

faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi. 

 

Kata Kunci : Efektivitas, Organisasi, 



 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to find out what are the factors affecting 

organizational effectiveness. This research was conducted at the West District 

Office of Tanjungpinang. The research method used is descriptive quantitative 

method. Samples that were made of the entire population of 19 people which are 

all District employees Tanjungpinang West. Data obtained from respondents 

collected through questionnaire and observation and then separated according to 

the type of data, the data, then the data is analyzed, presented in tables and 

explanation of the results of respondents indicating an assessment of the 

effectiveness of the organization to describe the data to be easily understood. 

From these studies obtained results that organizations Tanjungpinang West 

District to work effectively, but there are still barriers to organizational 

effectiveness are the indicators of job satisfaction. Based on these results, the 

authors made a conclution, the indicators of organizational structure, the 

cooperation, the ability of administrative staff, planning work program is the 

factors affecting off organizational effectiveness. 
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Pendahuluan  

1. Latar Belakang  

Dalam bidang Administrasi telah disadari bahwa banyak hal yang 

dapat menentukan efektifitas organisasi. Luasnya cakupan organisasi dan 

manajemen memberikan banyak peluang untuk mengkaji faktor-faktor yang 

mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu organisasi dan sejauhmana 

organisasi itu dapat mencapai tujuannya. 

Organisasi yang diungkapkan oleh Siagian dalam Silalahi (1992;124) 

adalah; 

“Setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang 

bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan dan terikat secara formal 

dalam suatu ikatan hirarki dimana selalu terdapat hubungan antara 

seorang atau sekolompok orang yang disebut pimpinan dan seorang 

atau sekelompok orang yang disebut bawahan.” 

 

Mufiz dalam sukidin & Darmadi (2011:193) mengatakan bahwa 

organisasi adalah mengenai struktur atau wadah kerjasama, maka dengan 

manajemen mengenai pengerahan segala sumberdaya dan fasilitas yang ada. 

Sementara itu, Siagian dalam Silalahi (1992;137) menjelaskan bahwa 

manajemen dapat didefinisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk 

memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-

kegiatan orang lain. 

Dengan demikian berarti didalamnya terkandung adanya sesuatu 

tujuan tertentu yang akan dicapai oleh sekelompok orang. Secara singkat 

dapat dikatakan, bahwa manajemen adalah pencapaian suatu sasaran yang 

telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. 
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Untuk mencapai tujuan, suatu organisasi menggunakan berbagai 

upaya. Tujuan organisasi pada hakikatnya merupakan integrasi dari berbagai 

tujuan baik yang sifatnya komplemeneter yaitu tujuan individu atau anggota 

organisasi, maupun tujuan yang sifatnya substantif, yaitu tujuan organisasi 

secara keseluruhan. Tujuan substantif merupakan tujuan pokok organisasi 

yang menjadi sebab utama dibentuknya suatu organisasi. Oleh sebab itu 

Silalahi (1992:128) kegiatan-kegiatan organisasi diarahkan kepada dua 

dimensi tujuan, yaitu; 

1. Tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. 

Keefektivitas adalah yang berhubungan dengan tujuan organisasi 

baik secara eksplitis atau implisit. Efisiensi adalah berhubungan 

dengan rasio output dengan input atau keuntungan dengan biaya. 

Adakalanya tujuan dapat dicapai secara efektif, tetapi tidak efisien, 

artinya tujuan dapat dicapai tetapi terjadi pemborosan tenaga, 

bahan dan waktu. Sebaliknya, bisa terjadi tujuan tersebut dicapai 

secara efisien tetapi tidak efektif. 

2. Tercapai kepuasan dari organisasi. Dalam proses pencapaian tujuan 

organisasi, setiap orang atau anggota yang bekerja atau terlibat 

dalam aktivitas organisasi harus diberikan kepuasan, sehingga 

mereka merasa sebagai anggota organisasi, dan hal tersebut 

mendorong orang tersebut untuk bekerja dalam kondisi dan 

motivasi yang produktif. 

Efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan 

organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasarannya.  Sejalan 

dengan pendapat Tangkilisan (2005:150) perspektif efektivitas menekankan 

peran sentral dalam pencapaian tujuan organisasi, dimana dalam menilai 

organisasi apakan bertahan hidup atau tidak, dilakukan evaluasi yang relevan 

dengan tujuan tersebut. Dalam hal efektivitas organisasi, organisasi dituntut 

untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya agar lebih efektif, efisien, 
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responsif, adaptif dan produktif sekaligus mengatasi kelemahan-kelemahan 

yang ada, baik meliputi dimensi organisasi, serta serta dimensi 

manajemen/tatalaksana.  

Efektivitas organisasi merupakan sejauh mana organisasi mencapai 

sasaran dan tujuan, sejalan dengan pendapat Lubis & Huseini (1987:55) 

efektivitas organisasi merupakan suatu konsep yang mana mampu 

memberikan gambaran mengenai keberhasilan organisasi dalam mencapai 

tujuan. 

Definisi-definisi tersebut melihat efektivitas organisasi dengan 

menggunakan tujuan akhir atau tujuan yang diinginkan. Namun organisasi 

dengan efektivitas organisasi dari sudut pencapaian tujuan dalam pengertian 

sebagai misi akhir adalah pekerjaan yang sulit, karena sering tujuan yang 

dikejar oleh suatu organisasi tidak dapat ditentukan secara pasti. Dari 

penjelasan tersebut maka organisasi tidak pernah mencapai tujuannya dalam 

pengertian yang akhir atau selalu ditandai dengan tingkat keberhasilan yang 

rendah. Karenanya kemudian berkembang dari pemikiran lain mengenai 

penilaian kebutuhan organisasi dengan perspektif dari berbagai multi disiplin 

pengetahuan. 

Kenyataan dalam upaya mencapai tujuan akhir, organisasi harus 

mengenali kondisi-kondisi yang dapat menghalangi tercapainya tujuan. Jadi 

dapat diterima pandangan yang menilai efektifitas organisasi sebagai ukuran 

seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai. 



 

 

 

 

4 

 

Berbagai kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, salah 

satunya menyangkut dimensi organisasi pemerintah. Mekanisme 

penyelenggaraan pemerintahan daerah masih memiliki karakteristik 

organisasi mekanistis yang berlebihan/tidak efektif dan tidak efisien. Oleh 

karena itu agar organisasi pemerintahan dapat melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya secara lebih efektif dan optimal maka perlu diketahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi efektivitas organisasi dan melengkapi kebutuhan 

organisasi. 

Mengacu kepada Peraturan Walikota Tanjungpinang No. 6 tahun 

2009 tentang uraian tugas pokok dan fungsi organisasi dan tata kerja 

Kecamatan dan Kelurahan Kota Tanjungpinang, Kecamatan tanjungpinang 

Barat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi; 

1. Penataan administrasi kependudukan 

2. Menyelengarakan pemberdayaan masyarakat melalui koordinasi 

3. Menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum melalui 

koordinasi SKPD terkait 

4. Menyelenggarakan kegiatan penerapan dan penegakan peraturan 

perundang-undangan dengan SKPD terkait melalui koordinasi 

5. Berkoordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka pemeliharaan sarana 

dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum. 

Berdasarkan peraturan Walikota berikut diatas, dapat dilihat bahwa 

organisasi Kecamatan Tanjungpinang Barat memiliki tujuan yang mana 
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merupakan tujuan yang dilaksanakan oleh organisasi bagi menunjang 

efektivitas organisasi.  

Berdasarkan observasi atau pengamatan langsung pada saat penulis 

melakukan prasurvey pada tanggal 19 juni 2012 hingga 23 juni 2012, penulis 

menemukan beberapa fenomena yang terjadi di Kecamatan Tanjungpinang 

Barat. Fenomena ini meliputi: 

1. Kurangnya inisiatif pegawai dalam bekerja dan mengembangkan 

diri, hal ini penulis lihat dari kesempatan yang diberikan pimpinan 

kepada para pegawai untuk mengembangkan diri dalam program 

seminar, namun yang mengikuti seminar hanya beberapa orang dan 

pegawai lainnya tidak hadir. 

2. Kurangnya kemampuan pegawai dalam mengggunakan teknologi, 

hal ini penulis lihat ketika salah seorang pegawai tidak dapat 

menyelesaikan tugas membuat sebuah dokumen menggunakan 

program Microsoft exe sehingga menghambat penyelesaian 

pekerjaan. 

Berdasarkan fenomena diatas jelas bahwa masalah yang terjadi 

berkaitan dengan efektivitas organisasi sehingga penulis tertarik untuk 

melakukan suatu penelitian yang lebih jauh dalam suatu penelitian yang 

diberi judul ”Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi  pada 

kantor Kecamatan Tanjungpinang Barat.” 
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2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latarbelakang yang penulis uraikan dan mengingat  

pentingnya  efektivitas organisasi, maka dalam penelitian ini penulis 

merumuskan  permasalahan  pokok yaitu “Bagaimana faktor-faktor yang 

mempengaruhi efektivitas organisasi pada kantor Kecamatan 

Tanjungpinang Barat.” 

3. Tujuan dan kegunaan penelitian 

Adapun tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas 

organisasi pada Kecamatan Tanjungpinang Barat. 

Kegunaan penelitian: 

a) Secara praktis diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

pemerintah daerah secara umum dan pemerintah Kecamatan 

Tanjungpinang Barat secara khusus. 

b) Secara teoritis diharapkan dapat berguna dalam memperkuat 

pemahaman mengenai Efektivitas Organisasi serta dapat 

memperkaya khasanah, konsep tentang ilmu administrasi negara. 

c) Penelitian ini juga dapat berguna bagi  peneliti lain yang ingin 

melakukan penelitian dengan masalah yang sama di kemudian 

hari. 
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4. Metode Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif, yaitu  penelitian 

untuk mengetahui nilai variabel mandiri. Selanjutnya penulis akan 

menjelaskan hasil penelitian secara kuantitatif. Masalah efektivitas organisasi 

merupakan konsep yang abstrak atau fenomena sosial yang perlu diteliti 

untuk mengetahui hubungan pada variabel tersebut dengan menggunakan 

penelitian deskriptif. 

Dengan demikian, penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan 

data tentang efektivitas organisasi Kantor Kecamatan Tanjungpinang barat 

dan yang kemudian hasilnya dideskripsikan atau digambarkan secara jelas 

sebagaimana kenyataan di lapangan. 

Penelitian dilakukan pada Kantor Kecamatan Tanjungpinang Barat, 

yang beralamat di Jalan H. Agus salim no.3, Kota Tanjungpinang, Kepulauan 

Riau. Adapun alasan penulis mengambil lokasi di Kantor Kecamatan 

Tanjungpinang Barat adalah: 

a. Karena belum terdapat penelitian dengan judul yang sama dilokasi 

Kantor Kecamatan Tanjungpinang Barat. 

b. Penulis memandang bahwa masalah tersebut sangat menarik, 

mengingat efektivitas organisasi merupakan fenomena pada 

instansi pemerintah, dan memiliki relevansi dengan disiplin ilmu 

administrasi negara yang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi pegawai pada Kecamatan Tanjungpinang Barat. 
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Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Kantor 

Kecamatan Tanjungpinang barat. sampel adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan merupakan subjek dari populasi. 

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik nonprobability sampling dengan 

menggunakan sampel jenuh yaitu jumlah populasi kurang dari 30 orang, 

maka seluruh pegawai pada kantor Kecamatan Tanjungpinang Barat 

dijadikan sampel. 

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yaitu data primer dan data 

sekunder.  

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil daftar pertanyaan yang 

meliputi data mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas 

organisasi. 

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Kantor Kecamatan 

Tanjungpinang Barat berupa : 

1. Latar belakang organisasi; 

2. Fasilitas fisik dan alat-alat pelayanan; 

3. Struktur Organisasi dan Pembagian Kerja; 

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan tehnik: 

a. Kuesioner, yaitu mengumpulkan data dengan memberikan daftar 

petanyaan kepada responden secara tertulis sebagai subjek yang 

dibutuhkan memberi gambaran kegiatan maupun data yang 

diperlukan dalam penelitian sedangkan alat yang digunakan adalah 

daftar pertanyaan. 
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b. Observasi, yaitu pengamatan langsung dari peneliti di lokasi 

penelitian yaitu melihat efektivitas organisasi dari setiap kegiatan 

dengan menggunakan daftar check list. 

Selanjutnya, analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam 

bentuk yang lebih mudah diinterpretasikan. Teknik analisis data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif-kuantitatif, 

data yang diperoleh dari responden dikumpulkan lalu dipisahkan menurut 

jenis data, kelompok data, kemudian data tersebut dianalisis, disajikan dalam 

bentuk tabel dan penjelasan hasil tanggapan responden yang menunjukan 

penilaian terhadap efektivitas organisasi untuk mendeskripsikan data agar 

mudah dimengerti. Teknik penentuan skor oleh nilai yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah memakai skala likert untuk menilai jawaban kuesioner 

yang akan disebarkan kepada responden. Menurut Sudjana (76:2005) “ bahwa 

untuk dapat menentukan nilai suatu objek tentu diperlukan adanya sebuah 

ukuran dan kriteria, misalnya  untuk dapat mengatakan baik, sedang, atau 

kurang, diperlukan adanya ukuran yang jelas bagaimana yang baik, yang 

sedang atau yang kurang itu, ukuran inilah yang disebut dengan kriteria.”  

Skor tertinggi – skor terendah 

       Banyaknya bilangan 

 

 

Maka diperoleh : 

3-1      0,66 

  3 

Sehingga dengan demikian dapat diketahui nilai interval dari setiap 

kategori jawaban responden adalah 0,66 dan pada akhirnya dapat dilihat pada 

table 1 berikut dibawah: 
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Tabel 1 

Kategori Jawaban Responden 

Tabel Penentu 

Skor untuk kategori baik 2,34-3,00 

Skor untuk kategori cukup baik 1,67-2,33 

Skor untuk kategori tidak baik 1,00-1,66 

Sumber: Sudjana (76:2005) 

Untuk menentukan jawaban responden tersebut tergolong tinggi, 

sedang, rendah maka dari jumlah skor variabel yang akan ditentukan rata-

ratanya dengan membagi jumlah pertanyaan. Dari hasil pembagian tersebut, 

maka akan dapat diketahui jawaban responden termasuk kedalam karegori 

yang mana. Teknik ini digunakan agar dapat menggambarkan fenomena 

tertentu secara lebih konkret dan terperinci. 

B. Kerangka Teori 

1. Efektivitas  

Efektivitas ini sesungguhnya merupakan suatu konsep yang luas, 

mencakup berbagai faktor didalam maupun diluar organisasi. Pengertian 

efektif dan efisien seringkali dianggap sama atau tidak dibedakan, padahal 

kedua pengertian tersebut dalam manajemen perlu dibedakan dan dapat 

dibedakan. Gitosudarmo dan Mulyono (2001:7) menjelaskan bahwa:  

“Kata efektif memiliki konotasi atau berkaitan dengan banyaknya 

hasil yang dicapai, sehingga efektif atau efektivitas dapat diartikan 

sebagai tingkat atau derajat pencapaian hasil yang diharapkan. 

Semakin besar hasil yang dapat diraihnya berarti menjadi semakin 

efektif. Efektif juga berarti tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai 

secara maksimal (tanpa memperhatikan masalah biaya atau korban 

maupun jumlah investasi yang telah dikeluarkannya)” 

. 
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Dengan demikian, dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa suatu 

organisasi dapat dikatakan berhasil atau efektif apabila organisasi tersebut 

dapat mencapai tujuannya.  

Seperti yang dikemukakan oleh Winardi (2011:175) bahwa 

“efektivitas keorganisasian dapat dianggap sebagai alat pengukur kualitas 

sebuah organisasi dengan lingkungannya.” Konsep efektivitas sesungguhnya 

merupakan suatu konsep yang luas, mencakup berbagai faktor didalam 

maupun diluar organisasi. Konsep efektivitas ini oleh para pakar belum ada 

keseragaman pandangan, karena adanya sudut pandang dari pendekatan 

disiplin ilmu yang berbeda. Oleh karenanya, baik konsep maupun didalam 

pengukurannya juga berbeda pula.  

Lebih lanjut John, Robert dan Micheal (2006:24-26) menyatakan 

bahwa; 

“untuk sederhananya kita akan menngunakan keempat kriteria dari 

efektivitas jangka pendek sebagai perwakilan dari semua kriteria 

semacam ini. Kriteria tersebut adalah kualitas, produktivitas, efisiensi, 

dan kepuasan. 

1. Kualitas 

Kualitas didefinisikan sebagai terpenuhinya ekspektasi dan 

kebutuhan konsumen. Konsumen yang lebih puas, tenaga kerja 

yang lebih terlibat,produk yang dirancangkan lebih baik. 

2. Produktivitas  

Seperti yang digunakan di sini, produktivitas merefleksikan 

hubungan antara input (misalkan jam kerja, usaha, penggunaan 

peralatan) dan output (misalkan computer yang dihasilkan, keluhan 

konsumen yang ditangani, truk yang dikirim). Pengukuran 

produktivitas menghubungkan secara langsung output yang 

dikonsumsi oleh konsumen dank lien sebuah organisasi. 

3. Efisiensi  

Efisiensi didefinisikan sebagai rasio dari output terhadap input. 

Diantara pengukuran efisiensi adalah tingkat pengambilan modal 
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atau aktiva, biaya perunit, sisa dan limbah, waktu mogok, tingkat 

hunian, dan biaya per pasien, per mahasiswa, atau perklien. 

Pengukuran efisiensi harus dilakukan dalam istilah rasio:rasio 

manfaat terhadap biaya atau terhadap waktu merupakan bentuk 

umum dari pengukuran ini. 

4. Kepuasan 

Konsep organisasi sebagai suatu system sosial mensyaratkan agar 

sejumlah pertimbangan diberikan pada manfaat yang diterima oleh 

para partisipannya danjuga oleh konsumen dan klien. Kepuasan 

dan moral merupakan istilah yang serupa yang berkenaan dengan 

sejauh mana organisasi memenuhi kebutuhan karyawan. 

Pengukuran kepuasan mencakup pengukuran atas sikap karyawan, 

perputaran tenaga kerja, absen, keterlambatan, dan keluhan.” 

 

Hal ini sebagaimana yang dijelaskan Kast dan Rosenzweig (2005:663) 

bahwa “efektivitas merupakan tercapainya sasaran menyeluruh dari kelompok 

atau organisasi.” 

2. Organisasi  

Organisasi adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang 

bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Sebagaimana yang di ungkap 

Siagian dalam Silalahi (1992:124) bahwa: 

”Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau 

lebih yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama dan 

terikat secara formal dalam suatu ikatan hirarki dimana selalu terdapat 

hubungan antara seorang atau sekelompok yang disebut pemimpin dan 

seorang atau sekelompok yang disebut bawahan.” 

 

Organisasi merupakan sekelompok orang yang terkoordinasi untuk 

mencapai tujuan. Hal ini sejalan dengan dikemukakan Robbins dalam 

Winardi (2011:14) ; 
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 “An organization is a consciously coordinated social entity, with a 

relatively identifiable boundary, that functions on a relatively 

continuous basis to achieve a common goal or set of goal.” yang 

berarti “Sebuah organisasi adalah entitas sosial dikoordinasikan secara 

sadar, dengan batas yang relatif dapat diidentifikasi, yang berfungsi 

secara relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau 

serangkaian tujuan.” 

 

Akhirnya, dikatakan bahwa organisasi-organisasi ada untuk mencapai 

suatu hal. Suatu hal tersebut merupakan suatu tujuan (goal) dan mereka 

biasanya tidak mungkin dicapai oleh individu-individu yang bekerja sendiri. 

Menurut Hick dalam Winardi (2011:15)  

“definisi organisasi berlandaskan sejumlah fakta yang merupakan ciri 

umum semua organisasi; 

1. Sebuah organisasi sentiasa mencakup sejumlah orang. 

2. Orang-orang tersebut terlibat satu sama lain dengan satu atau lain 

cara –maksudnya mereka semua berinteraksi. 

3. Interaksi tersebut selalu dapat diatur atau diterang dengan jenis 

struktur tertentu. 

4. Masing-masing orang didalam sesuatu organisasi memiliki 

sasaran-sasaran peribadi; beberapa alasan bagi tindakan –tindakan 

yang dilakukannya.” 

 

Tujuan substantif merupakan tujuan pokok organisasi yang menjadi 

sebab utama dibentuknya suatu organisasi. Oleh sebab itu kegiatan-kegiatan 

organisasi di arahkan kepada tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan 

tercapainya kepuasan dari anggota organisasi. 

1. Efektivitas organisasi 

Suatu organisasi dapat diukur dengan melihat sejauh mana organisasi 

tersebut dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Secara nyata, Stoner 

dalam Tangkilisan (2005:138) menekankan “pentingnya efektivitas organisasi 

dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi, dan efektivitas adalah kunci dari 

kesuksesan suatu organisasi.” 
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Efektivitas organisasi dapat dipahami bahwa konsep mengenai 

efektivitas organisasi lebih menunjukkan kepada kriteria yang dapat diukur 

secara kuantitatif, dan hal ini memungkinkan untuk dilakukan pengukuran di 

dalam organisasi yang bersifat profit (perusahaan) atau industri. 

Selanjutnya menurut Tangkilisan (2005:156-158), menjelaskan bahwa 

efektivitas organisasi dapat terwujud, manakala aspek-aspek organisasi dapat 

dilaksanakan secara baik, yaitu sebagai berikut: 

1. Struktur organisasi 

Yaitu sistem pengelompokan pekerjaan yang ditata dalam struktur 

agar organisasi tersebut dapat digerakkan secara maksimal dalam 

suatu jalinan kerja yang efektif dan efisien. Elemen yang 

diperhatikan adalah: 

2. Adanya kerjasama 

Yang merupakan unsur penting dalam organisasi, karena dengan 

adanya hubungan/kerjasama yang baik maka keberhasilan 

pencapaian tujuan organisasi akan lebih cepat.  

3. Kemampuan administratif pegawai  

Yaitu sebagai bentuk dari kemampuan sumberdaya manusia, yang 

merupakan unsur penting dalam keberhasilan organisasi. 

4. Perencanaan program kerja 

Perencanaan program kerja memegang peranan dalam memulai 

sesuatu kegiatan atau melakukan pekerjaan. Perencanaan yang baik 

merupakan perencanaan yang melibatkan baik unsur pimpinan 

maupun bawahan, dan penentuan kebijakan manajemen organisasi 

5. kepuasan kerja 

merupakan suatu kondisi yang dirasakan oleh sluruh anggota 

organisasai yang mampu memberika kenyamanan dan motivasi bagi 

meningkatkan kinerja organisasi. 

 

Efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan 

organisasi dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan atau sasarannya. 
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Efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam teori 

organisasi, karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan 

organisasi dalam mencapai sasarannya. 

Adanya tujuan akan memberikan motivasi bagi setiap individu dalam 

organisasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya 

tujuan organisasi mencakup beberapa fungsi diantaranya yaitu memberikan 

pengerahan dengan cara menggambarkan keadaan yang akan datang yang 

senantiasa dikejar dan diwujudkan oleh organisasi. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka sangat jelas bahwa asas–

asas atau pedoman dasar harus senantiasa diperhatikan dan dilaksanakan 

untuk mewujudkan suatu organisasi yang efektif yang mampu menjalankan 

tugas–tugas dan fungsinya secara baik guna mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan secara optimal. 

C. Hasil penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Kecamatan 

Tanjungpinang Barat yaitu untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi 

efektivitas organisasi Kecamatan Tanjungpinamg Barat. Tindak lanjut kegiatan 

peneliti sesudah pengumpulan data sangat bervariasi bentuknya tergantung dari 

bagaimana data yang terkumpul akan diorganisasikan. dalam hal ini peneliti 

mengorganisasikan analisis data dalam bentuk yang sederhana. 

Efektivitas organisasi terdiri atas konsep efektivitas dan organisasi, 

dimana efektivitas adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya kuantitas atau 

kualitas dari keluaran (output) suatu penyelenggaraan organisasi. Sedangkan 
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organisasi adalah kumpulan dari orang-orang yang memiliki tujuan yang sama 

dan untuk memenuhi kebutuhan  bersama. Hal inilah yang menjadi landasan 

penulis dalam melakukan penelitian dimana dapat diukur dari adanya kuantitas 

atau kualitas dari keluaran (output) suatu penyelenggaraan organisasi sejalan 

dengan teori yang penulis gunakan. 

Adapun Efektivitas organisasi adalah suatu kondisi ideal organisasi 

Kecamatan Tanjungpinang Barat yang mampu menerapkan asas–asas kejelasan 

tujuan, struktur, teknologi organisasi dan lingkungan organisasi secara efektif 

(tepatguna) sehingga mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta 

mencapai tujuan dengan baik. Efektivitas organisasi ini dapat diamati dari 

indikator–indikator sebagai berikut: 

1. Struktur organisasi 

Berdasarkan dari hasil questioner pada indikator struktur organisasi, 

dapat diketahui kecenderungan sikap terhadap indikator struktur organisasi 

yang sistem pengelompokan pekerjaan yang ditata dalam struktur agar 

organisasi tersebut dapat digerakkan secara maksimal dalam suatu jalinan 

kerja yang efektif dan efisien diperoleh data bahwa responden mengatakan 

struktur organisasi di Kecamatan Tanjungpinang Barat dikategorikan dengan 

cukup baik. 

2. Adanya kerjasama 

Dari hasil rekapitulasi jawaban responden tentang indikator adanya 

kerjasama Kecamatan Tanjungpinang Barat yang merupakan unsur penting 
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dalam organisasi, karena dengan adanya hubungan/kerjasama yang baik maka 

keberhasilan pencapaian tujuan organisasi akan lebih cepat, diperoleh data 

bahwa responden mengatakan dan dikategorikan bahwa kerjasama organisasi 

berjalan cukup baik.  

3. Kemampuan administratif pegawai 

Kemampuan administratif pegawai mempengaruhi efektivitas 

organisasi, karena pekerjaan yang berlainan dan ditangani oleh orang yang 

berpendidikan sesuai serta terampil dengan bidangnya akan mempengaruhi 

cara pandang, tujuan, dan kebutuhan dan kemampuan yang berbeda dalam 

pencapaian tujuan. Maka dari hasil rekapitulasi jawaban responden dapat 

diambil kesimpulan dan dapat dikategorikan bahwa tanggapan responden 

tentang kemampuan administratif pegawai Kantor Kecamatan Tanjungpinang 

Barat responden telah menangani pekerjaan sesuai kemampuannya dengan 

cukup baik. Yang mana untuk menciptakan suatu pekerjaan yang ditangani 

oleh pegawai yang sesuai cara pandang, tujuan, dan kebutuhan. 

4. Perencanaan program kerja 

Perencanaan program kerja merupakan salah satu bentuk penyumbang 

efektivitas organisasi, karena kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan dalam 

mengatur dan mengendalikan organisasi sangat berpengaruh terhadap 

pencapaian tujuan. Berdasarkan empat tabel di atas dapat penulis tarik 

kesimpulan jawaban responden terhadap indikator perencanaan program 

kerja, maka dari hasil rekapitulasi jawaban responden penulis dapat 
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mengambil kesimpulan bahwa mayoritas tanggapan responden perencanaan 

program kerja yang dilakukan Kantor Kecamatan Tanjungpinang Barat 

berjalan dengan cukup baik. 

5. Kepuasan kerja 

Kepuasan kerja adalah tingkat rasa puas individu bahwa mereka 

mendapat imbalan yang setimpal dari bermacam-macam aspek pekerjaan. 

Dari hasil rekapitulasi jawaban responden tentang kepuasasn kerja pegawai 

dapat dilihat dan dapat dikategorikan responden merasakan tidak baik dalam 

merasakan kepuasan dalam bekerja. 

Berdasarkan penjelasan terhadap setiap indikator dan dimensi, 

sebagaimana penulis simpulkan dari hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi pada Kantor Kecamatan 

Tanjungpinang Barat telah berjalan dengan cukup baik. Berdasarkan rata-rata 

tanggapan responden dari seluruh dimensi adalah dengan skor 1.818 yaitu masuk 

dalam kategori cukup baik. 

D. Penutup  

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis 

uraikan sebelumnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas 

organisasi pada kantor Kecamatan Tanjungpinang Barat, maka dapat 

disimpulkan bahwa dari 5 indikator yang terdiri struktur organisasi, adanya 

kerjasama, kemampuan administratif pegawai, perencanaan program kerja 
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dan kepuasan kerja dan dari hasil observasi yang penulis lakukan, diperoleh 

hasil bahwa dari seluruh penilaian faktor-faktor yang mempengaruhi 

efektivitas organisasi adalah terlihat sebagai berikut; 

a. Struktur organisasi Kantor Kecamatan Tanjungpinang Barat telah 

tersusun dengan cukup baik. Hal ini sebagaimana penulis simpulkan 

pada pembahasan sebelumnya bahwa struktur organisasi pada Kantor 

Kecamatan Tanjungpinang Barat telah ada, berjalan dengan cukup baik 

dimana pernyataan ini diketahui berdasarkan rata-rata tanggapan 

responden yaitu 1.816 yang mana dikategorikan cukup baik. 

b. Kerjasama pegawai di Kecamatan Tanjungpinang Barat telah berjalan 

dengan cukup baik. Pernyataan ini diketahui berdasarkan rata-rata 

tanggapan responden yaitu 2.013 yang mana dikategorikan cukup baik. 

c. Kemampuan administratif pegawai, sebagaimana penulis simpulkan 

bahwa pegawai Kecamatan Tanjungpinang Barat mempunyai 

kemampuan administratif dengan cukup baik. Pernyataan ini diketahui 

berdasarkan rata-rata tanggapan responden yaitu 1.776 yang mana 

dikategorikan cukup baik. 

d. Perencanaan program kerja, Perencanaan program kerja memegang 

peranan dalam memulai sesuatu kegiatan atau melakukan pekerjaan. 

Perencanaan yang baik merupakan perencanaan yang melibatkan baik 

unsur pimpinan maupun bawahan, dan penentuan kebijakan manajemen 

organisasi. Sebagaimana penulis menyimpulkan bahwa perencanaan 

program kerja pada kantor kecamatan Tanjungpinang Barat berjalan 
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dengan cukup baik. Pernyataan ini diketahui berdasarkan rata-rata 

tanggapan responden yaitu 1.987 yang mana dikategorikan cukup baik. 

e. Kepuasan kerja, merupakan suatu kondisi yang dirasakan oleh sluruh 

anggota organisasi yang mampu memberikan kenyamanan dan motivasi 

bagi meningkatkan kinerja organisasi, sehingga pada hasil penelitian 

penulis temukan pegawai Kantor Kecamatan Tanjungpinang Barat tidak 

baik dalam kepuasan kerja. Pernyataan ini diketahui berdasarkan rata-

rata tanggapan responden yaitu 1.500 yang mana dikategorikan tidak 

baik. 

f. Dari dimensi tersebut terdapat beberapa kekurangan pada indikator 

kepuasan kerja yaitu pegawai tidak ada menerima system penghargaan 

maupun insentif. Ini akan mengakibatkan kurang nyamannya pegawai 

dalam bekerja. 

Sebagaimana penulis simpulkan Kantor Kecamatan Tanjungpinang 

Barat telah melaksanakan faktor-faktor tersebut dengan cukup baik.  

2. Saran  

Dari hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan 

beberapa saran guna mempertahankan dan meningkatkan organisasi yang 

efektif pada Kantor Kecamatan Tanjungpinang Barat, antara lain: 

a. Saran terhadap keseluruhan indikator yang menjadi penilaian terhadap 

pelaksanaan efektivitas organisasi harus senantiasa dipertahankan dan 

ditingkatkan terus. 
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b. Efektifitas organisasi yang dilihat dari indikator struktur organisasi 

diperoleh kesimpulan bahwa efektifitas organisasi di Kecamatan 

berjalan cukup baik. Hal ini juga perlu ditingkatkan lagi agar organisasi 

Kecamatan Tanjungpinang Barat lebih efektif. 

c. Jika dilihat pada indikator kemampuan administratif pegawai, pegawai 

Kantor Kecamatan Kecamatan Tanjungpinang Barat cukup memenuhi 

kriteria sebagai pegawai yang berkemampuan administratif. Hal ini 

harus ditingkatkan lagi agar lebih optimal dalam pencapaian tujuan 

organisasi. 

d. Perencanaan program kerja pada Kantor Kecamatan Tanjungpinang 

Barat berjalan dengan cukup baik dan hal ini harus ditingkatkan lagi 

agar lebih optimal dalam menjalankan organisasi yang efektif  

e. Salah satu hal yang harus diperhatikan oleh Kantor Kecamatan 

Tanjungpinang Barat adalah tentang indikator kepuasan kerja pegawai. 

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa pegawai Kecamatan 

Tanjungpinang Barat kurang puas dengan bekerja karena organisasi 

tidak menetapkan sistem insentif pada pegawai yang berprestasi. Demi 

menunjang organisasi yang efektif Kantor Kecamatan Tanjungpinang 

Barat perlu meningkatkan lagi kepuasan pegawai yaitu dengan 

menetapkan sistem insentif pada pegawai yang berprestasi.  
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