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ABSTRACT 

Classic management theory studied such as the field of the management functions 
like planning, organizing, actuating and controlling. As the information technology 
grows rapidly and used spreadly in every human life aspects then we realized that the 
administration and management concept must be changed to be more systematic and 
based on the systemic thinking.  

Classic organizational theory used the structural approach, it was assumed in a 
close environment. Modern organization theory has assumed to be in the open  
system. 

The transformation of organization theory from classic approach to the modern 
organization theory, characterized by the systemic analytical as an integrative system 
where the external environment of organization like social, economic, political, etc. 
Will be as the input of organization process to produce the output, outcomes and loss 
or benefit which are to be the feedback of the process of the next system. 

 
A. PENDAHULUAN 

Manajemen bisa berarti fungsi, 
peranan maupun keterampilan. 
Manajemen sebagai fungsi meliputi 
usaha perencanaan, pengorganisasian, 
pengarahan, pengkoordinasian dan 
pengawasan. Manajemen sebagai 
peranan adalah antar pribadi pemberi 
informasi dan pengambil keputusan. 
Manajemen dapat pula berarti 
pengembangan keterampilan yaitu 
teknis, manusiawi dan konseptual. 

Usaha manajemen pada hakekatnya 
melalui orang agar supaya segala 
sesuatu yang diharapkan dapat 
terlaksana, dan cara me “manage” atau 
mengatur kegiatan berkembang setiap 
waktu berkat penelitian dan 
pengalaman. 

Konsep dasar manajemen sebagai 
halnya disiplin lain, tentu saja harus 
disesuaikan dengan kejadian riil apabila 
ingin dimanfaatkan secara praktis. Usaha 
penyesuaian konsep atau ide umum 
terhadap situasi khusus merupakan seni 
manajemen. Setiap persoalan 

manajemen mempunyai kekhususan 
tertentu. Industri, perusahaan, orang-
orang yang terlibat, dan lain-lain 
berbeda-beda dari satu masalah ke 
masalah yang lain. Oleh karena itu 
tindakan manajemen untuk 
menyelesaikan setiap persoalan, tetap 
harus memperhatikan aspek-aspek 
teknis, ekonomis, politis, sosial budaya, 
etika dan lain sebagainya. 

Manajemen selalu berhubungan 
dengan orang, tindakan yang diambil 
melalui orang. Walaupun manajemen 
selalu memperhatikan tersedianya 
bahan atau raw material, modal, 
teknologi, yang tidak boleh terlupakan 
adalah faktor manusia, karena hubungan 
faktor kemanusiaan berupa sikap, 
tingkah laku dengan segala kegiatannya 
sangat menentukan keberhasilan 
manajemen. 

Perencanaan, penggorganisasian, 
pengarahan, koordinasi dan pengawasan 
saling berhubungan satu sama lain, tidak 
dapat dipisahkan dan apabila terjadi 
perubahan terhadap satu hal dalam 
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sistem akan diperlukan pula perubahan 
terhadap fase-fase manajemen dan 
apabila tidak tentu akan terjadi 
penyimpangan ataupun kepincangan 
dalam mencapai tujuan. 

Suatu organisasi dibentuk dengan 
harapan agar organisasi dapat berjalan 
dengan baik, maju dan berkembang. 
Tidak ada keinginan dari pembentuk 
organisasi setelah organisasi berdiri lalu 
dimatikan. Harapan para pembentuk 
organisasi adalah organisasi berjalan 
langgeng,  berkesinambungan dengan 
disertai sarana untuk meningkatkan 
mutu para pegawainya, peralatan yang 
modern dan canggih, sumber daya yang 
mudah didapat, mampu menyesuaikan 
dengan keinginan masyarakat dan 
mampu menyesuaikan dengan tututan 
pembangunan. 

Struktur organisasi hendaknya 
fleksibel, mudah dirubah untuk 
disesuaikan dengan perubahan-
perubahan yang terjadi tanpa 
mengurangi kelancaran aktivitas yang 
sedang berjalan. 

 
B. KONSEP PENDEKATAN SISTEM 

Konsep pendekatan sistem adalah 
suatu pengertian pola kerangka berfikir 
cara-cara tertentu dalam memecahkan 
masalah. Dalam mempelajari 
manajemen tercakup model suatu “total 
sistem” organisasi yang menjadi obyek 
manajer. 

Total Sistem Organisasi mencakup:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Total Sistem Organisasi 

Definisi manajemen adalah “proses 
penempatan input-input organisasi 
(sumber ekonomis dan manusia) dengan 
melakukan perencanaan, pengorgani- 
sasian, pemimpinan dan pengawasan 
dengan maksud mendapatkan output 
(barang atau jasa) yang diharapkan oleh 
pemakai agar tujuan organisasi 
tercapai.”  

Dengan demikian dalam membahas 
manajemen secara total, sistem harus 
memikirkan masukan (input), proses, 
keluaran (output) dan umpan balik 
(feedback) untuk mencapai tujuan 
organisasi. Keluaran menjadi umpan 
balik dan menjadi masukan berikutnya 
setelah diproses menjadi keluaran baru 
yang kemudian menjadi umpan balik dan 
masukan, demikian seterusnya. 
            
C. BEBERAPA KONSEP PENDEKATAN 

Kecuali pendekatan menurut 
sistem, ada beberapa pendekatan yang 
dikaji para manajer untuk memecahkan 
masalah, antara lain: 

 
1. Pendekatan Menurut Tujuan  

Dasar pemikiran pendekatan 
berdasarkan tujuan ini adalah organisasi 
didirikan untuk mencapai tujuan. Oleh 
sebab itu dikatakan efektif bila tujuan 
organisasi tercapai. Salah satu praktek 
manajemen berdasarkan tujuan ini 
adalah yang disebut dengan 
Management By Objective (MBO). 

Dalam menggunakan pendekatan 
tujuan, para manajer terlebih dahulu 
membuat spesifikasi tujuan yang 
diharapkan akan tercapai. Tujuan yang 
khas menurut MBO berbeda menurut 
kasusnya. 

Pendekatan menurut tujuan ini 
dalam prakteknya menghadapi beberapa 
kendala antara lain: 
a. Pencapaian tujuan organisasi tidak 

mudah diukur, terutama organisasi 

Fungsi  
Manajemen 

Input Proses Output 
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yang tidak mempunyai output nyata, 
misalnya: pendidikan dan pelatihan 
aparatur; 

b. Setiap organisasi ingin mencapai lebih 
dari satu tujuan dan pencapaian 
tujuan yang satu menghalangi 
pencapaian tujuan yang lain, misalnya 
perusahaan ingin untung akan tetapi 
disisi lain tenaga kerja harus 
sejahtera; 

c. Tujuan formal sesuai target belum 
menggambarkan pencapaian tujuan 
organisasi. Misalnya, banyaknya 
jumlah sekolah di suatu desa yang 
dibangun belum dapat 
menggambarkan kecerdasan 
penduduk setempat. 

 
2. Pendekatan Menurut Waktu  

Kriteria keefektifan organisasi 
dilihat dari dimensi waktu diukur dengan 
keberhasilan jangka pendek, jangka 
menengah dan jangka panjang. 
Keberhasilan jangka pendek akan 
menentukan keberhasilan jangka 
menengah dan keberhasilan jangka 
menengah akan menjadi model landasan 
keberhasilan jangka panjang. 

Sedang tolak ukur untuk menilai 
keberhasilan upaya setiap tahap adalah : 
a. Produksi 

Produksi mencerminkan kemampuan 
organisasi untuk menghasilkan 
jumlah dan kualitas hasil yang 
dibutuhkan lingkungan. 
Sedang ukuran produksi tergantung 
sifat organisasi, misalnya pabrik di 
ukur dari keuntungan hasil yang 
diperoleh, rumah sakit di ukur dari 
jumlah pasien yang disembuhkan dan 
sebagainya. 

b. Efisiensi 
Sebagai salah satu tolak ukur 
keberhasilan organisasi, efisiensi 
mengacu pada ukuran penggunaan 

sumber daya yang sedikit tetapi 
penghasilannya maksimal. 

c. Kepuasan 
Kepuasan sebagai salah satu kriteria 
keberhasilan organisasi memenuhi 
kebutuhan karyawan, pelanggan dan 
rekanan. 

d. Kepekaan 
Kepekaan organisasi merupakan 
salah satu kriteria keberhasilan 
organisasi dalam memenuhi 
kebutuhan anggota maupun 
masyarakat, sebab tuntutan 
kebutuhan, aspirasi dan inspirasinya 
dinamis berkembang. 

e. Pengembangan 
Sebagai salah satu ukuran keefektifan 
organisasi dapat dilihat usaha-usaha 
pengembangan dalam memperbesar 
kapasitas berproduksi dan potensinya 
untuk berkembang. 

 
D. MANFAAT PENDEKATAN SISTEM 

DALAM MANAJEMEN 
Pendekatan sistem sebagai 

kerangka berpikir atau metode 
memecahkan masalah mempunyai 
beberapa manfaat, antara lain bagi 
perencanaan, pelaksanaan, 
pengorganisasian dan pengawasan. 
1. Bagi Perencanaan 

Pola pikir kesisteman terdiri dari 
input, proses dan output, maka 
perencana dapat dengan mudah 
mengidentifikasikan faktor-faktor 
yang termasuk input, proses dan 
output  yang diharapkan, sebab 
kurang lengkapnya identifikasi 
masukan akan menyebabkan 
keluaran tidak seperti yang 
diharapkan. 

2. Bagi Pelaksanaan 
Proses dalam pola pikir kesisteman 
merupakan operasionalisasi masukan 
secara terpadu dan terkoordinasi 
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sehingga menghasilkan keluaran 
maksimal seperti yang diharapkan.  
Masukan yang sudah diinventarisasi, 
maka  pelaksanaan dalam proses 
akan dapat berhasil atau tidak 
tergantung kepada : 
a. Kualitas pimpinan; 
b. Komunikasi; 
c. Koordinasi; 
d. Kualitas anggota/pekerja; 
e. Prosedur/mekanisme. 

3. Bagi Organisasi 
Pola pikir kesisteman memungkinkan 
membahas perilaku organisasi secara 
intern dan ekstern. 
Secara intern dapat melihat 
bagaimana dan mengapa orang di 
dalam organisasi melaksanakan tugas 
individual dalam kelompok. 
Secara ekstern dapat melihat 
transaksi organisasi dengan 
organisasi atau lembaga lain, sebab 
setiap organisasi memerlukan sumber 
daya lingkungan luar organisasi. 
Menurut teori kesisteman, organisasi 
dianggap sebagai satu elemen dari 
sejumlah elemen yang saling 
bergantung. Oleh sebab itu para 
manajer harus menghadapi aspek-
aspek perilaku organisasi, baik intern 
maupun ekstern secara selaras, 
serasi, serempak, seimbang dan 
berkesinambungan. 
Proses yang kelihatan kompleks ini 
dapat disederhanakan dengan 
menggunakan konsep pola 
kesisteman untuk tujuan analisis. 

4. Bagi Pengawasan 
Pengawas dapat mengambil manfaat 
dalam mengawasi pelaksanaan siklus 
masukan, proses dan keluaran, 
apakah sudah sesuai dengan 
prosedur yang ditetapkan. Disamping 
itu dengan pola pikir kesistiman yang 
baku, pengawas dapat melihat 
identifikasi masukan, prosedur 

pelaksanan, pengorganisasian dan 
hasil keluaran. 

 
   

E. PENDEKATAN SISTEM DALAM 
MANAJEMEN SEBAGAI ALAT 
MENCAPAI EFISIENSI DALAM 
PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

 
1. Dasar-Dasar Prosedur Tetap (Protap) 

dalam Pengambilan Keputusan. 
Setiap pimpinan organisasi dalam 
pengambilan keputusan harus 
memakai Prosedur Tetap (Protap) 
agar efisien. 
Sedangkan Prosedur Tetap harus 
memenuhi unsur: 
a. Mudah (dari segi mental/pikiran); 
b. Singkat  (dari segi waktu); 
c. Ringan (dari segi beban fisik); 
d. Murah (dari segi biaya); 
e. Pendek (dari segi jarak tempuh).  

 
Sekalipun Prosedur Tetap harus 
memenuhi unsur-unsur tersebut, 
tetapi sifat Prosedur Tetap harus 
luwes dan tidak kaku. Misalnya 
pimpinan secara terbuka menerima 
telaahan staf dan mendiskusikannya. 

 
2. Proses Pengambilan Keputusan 

Sesuai dasar-dasar Prosedur Tetap 
harus memenuhi unsur-unsur seperti 
tersebut diatas, dalam pengambilan 
keputusan harus melalui proses : 
a. Pengenalan dan perumusan 

masalah; 
b. Pengumpulan keterangan 

pendahuluan; 
c. Penetapan policy; 
d. Perkiraan staf : 
 Pengembangan alternatif; 
 Evaluasi masing-masing 

alternatif; 
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 Perbandingan antar 

konsekuensi alternatif-
alternatif; 

 Determinasi alternatif yang 
terbaik; 

 Analisa bertindak yang 
berlawanan; 

 Pengajuan saran; 
 Pertimbangan atas saran; 
 Pemilihan alternatif terbaik; 
 Implementasi keputusan. 
 

3. Penerapan Pendekatan Sistem Dalam 
Pengambilan Keputusan  
Setelah meninjau dasar-dasar dan 
proses pengambilan keputusan, maka 
Pendekatan Siste dalam Manajemen 
dapat dipermudah sehingga efisien. 
Misalnya berdasarkan pertimbangan 
unsur-unsur mudah dan cepat, 
ringan, murah, hemat dan singkat, 
maka dalam proses pengambilan 
keputusan langkah-langkah 
pengenalan, perumusan masalah, 
pengumpulan keterangan dan 
penetapan policy, prakiraan staf dan 
pengajuan saran dapat dijadikan 
input, sedangkan pertimbangan atas 
saran dan pemiliha alternatif terbaik 
“sebagai proses”, sedang keluarannya 
adalah keputusan untuk dapat 
diimplementasikan.  
Hal tersebut terdeksripsi dalam 
gambar berikut.   

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

 
Gambar 2. Pola Kesisteman 

F. PENUTUP 
1. KESIMPULAN 

Dalam mencapai suatu tujuan, 
orang perlu melakukan kerjasama yang 
didasarkan pada kebutuhan individu 
untuk mengatasi pembatasan 
biologisnya, fisik maupun sosial. Di 
dalam kerjasama ini orang dapat 
melakukan komunikasi satu sama lain 
dan dengan kesadaran untuk mencapai 
tujuan yang telah ditentukan. 

Pendekatan Sistem dalam 
manajemen merupakan satu alat untuk 
mencapai efisiensi dalam pengambilan 
keputusan. Banyak alat yang dapat 
digunakan untuk pengambilan 
keputusan, salah satunya adalah 
Pendekatan sistem dalam manajemen, 
dengan prosedur tetapnya, sehingga 
diharapkan para manajer dapat 
mengambil keputusan sesuai dengan 
rules of the games. 
 
2.  SARAN : 
a. Para pengambil keputusan menjalin 

hubungan yang baik atau mutual 
symbiosis dengan para pekerja, saling 
menghormati, adanya tenggang rasa, 
humanis. 

b. Bagi para pekerja tetaplah 
mempunyai sense of belonging, 
mencintai organisasi dimana pekerja 
bekerja mencari penghidupan, 
bangga pada segala sesuatu yang 
dimiliki oleh organisasi. 

c. Prosedur tetap, sesuai dengan rule of 
the game kiranya dapat dipatuhi oleh 
semua pihak, sehingga sistem yang 
telah terbentuk akan dapat berjalan 
dengan baik, luwes dan 
berkesinambungan. 
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