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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Menurut Effendi (2005) masyarakat kita merupakan masyarakat yang terdiri dari 

satuan-satuan organisasi. Dilahirkan dalam organisasi, dididik, dibesarkan bahkan 

bekerja pun tidak terlepas dari organisasi dan tidak dapat dipungkiri hampir semua 

melewati masa hidup dengan bekerja untuk kepentingan organisasi. Bahwa peradaban 

modern pada hakekatnya menunjukkan bahwa organisasi sebagai bentuk 

pengelompokan sosial yang paling rasional dan efisien, sehingga dengan 

mengkoordinasikan sejumlah besar tindakan manusia, organisasi mampu menciptakan 

suatu alat sosial yang ampuh dan dapat diandalkan. Dengan demikian dapat dipahami 

bahwa manusia selalu hidup bersama (dalam kelompok atau organisasi) dan melalui 

hidup bersama dan bekerjasama tersebut manusia akan lebih mudah mencapai tujuan. 

Namun di lain pihak, sering terjadi ketidakmampuan orang bekerjasama dan gagal 

dalam mencapai tujuan bersama. 

Semakin besar dan komplek suatu organisasi, maka akan semakin besar pula 

tuntutan akan fasilitas, keakhlian dalam melakukan pekerjaan tertentu, kemampuan 

untuk mempengaruhi orang lain untuk berbuat sesuatu serta kemampuan menggunakan 

konsep-konsep manajemen untuk mengelola organisasi. Dalam teori organisasi, 

kehidupan organisasi tidak hanya ditandai oleh adanya kegiatan interaksi anggota-
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anggotanya secara perorangan ataupun secara bersama, tetapi ditandai pula oleh adanya 

proses pelaksanaan fungsi-fungsi tertentu dalam organisasi (proses organisasi) yang 

sesuai dengan struktur yang telah ditunjukkan. Sebenarnya hal ini bersifat resiprokal 

(timbal  balik), sebab proses organisasi akan terjadi bila ada yang menjalankannya, 

yakni orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. 

Menurut Rumbino dkk, (2012) interaksi antara berbagai elemen di dalam suatu 

organisasi secara tidak langsung dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang 

saling berpengaruh diantara satu dengan yang lainnya. Faktor budaya latar belakang 

pendidikan yang membedakan individu dengan individu lainnya dan faktor internal 

maupun faktor eksternl dapat menimbulkan dinamika yang unik di dalam suatu 

organisasi. Suatu organisasi tentu akan terjadi suatu dinamika dimana menuntut 

perhatian pengurus dan anggotanya. Dinamika organisasi yang harus dikelola secara 

cerdas dan konstruktif ialah terletak pada konflik yang sering timbul di suatu organisasi, 

karena dalam kenyataannya konflik tidak selamanya bersifat destruktif akan tetapi 

akan mampu meningkatkan produktifitas suatu organisasi apabila dapat diatasi dan 

dikelola dengan baik. Pada kenyataanya ada hal-hal yang dapat memengaruhi pergerakan 

atau proses berjalannya suatu organisasi. Konflik dalam kehidupan sehari-hari 

merupakan sesuatu hal yang mendasar dan esensial. Dalam organisasi,konflik mempunyai 

kekuatan yang dapat membangun kinerja.  D a l am  h a l  ini, konflik merupakan suatu proses 

yang wajar terjadi dalam suatu organisasi atau masyarakat. 

Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR) merupakan organisasi yang bertugas menjaga 

kestabilitas harga gula, tetes dan melarang impor gula yang masuk di Indonesia. 

http://cokroaminoto.blogetery.com/tag/konflik/
http://cokroaminoto.blogetery.com/tag/organisasi/
http://cokroaminoto.blogetery.com/tag/konflik/
http://cokroaminoto.blogetery.com/tag/kinerja/
http://cokroaminoto.blogetery.com/tag/konflik/
http://cokroaminoto.blogetery.com/tag/organisasi/
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Memperjuangkan dan melindungi hak juga mensejahterakan anggota organisasi dalam 

skala nasional adalah suatu kewajiban. Mengoreksi kebijakan pemerintah yang kurang 

menguntungan bagi petani tebu rakyat. Sejauh mana organisasi ini berperan ganda 

sebagai lembaga ekonomi, namun tetap memperhatikan peran lembaga sosial yang 

membantu masyarakat anggota dan sekitar agar tetap berjalan dinamis dalam mencapai 

tujuan dan bagaimana peran pemimpin di dalamnya. Untuk itulah maka penulis 

bermaksud meneliti bagaimana “Dinamika organisasi pada APTR Bangkit Mulia 

Jaya”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang dapat disajikan 

adalah dinamika organisasi pada APTR Bangkit Mulia Jaya sebagai berikut: 

1. Bagaimana evaluasi taksonomi organisasi (sistem) pada APTR Bangkit Mulia Jaya? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas maka yang menjadi tujuan penelitian 

adalah ingin menganalisis dinamika organisasi pada APTR Bangkit Mulia Jaya sebagai 

berikut: 
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1. Menganalisis evaluasi taksonomi organisasi (sistem) pada APTR Bangkit Mulia 

Jaya.  

1.4. Kegunaan Penelitian 

1.4.1. Kegunaan Teoritis 

Kegunaan teoritis yang peneliti dapatkan pada saat menelaah masalah ini adalah 

dapat menganalisa permasalahan yang ada dikaitkan dengan beberapa teori-teori yang 

relevan dan signifikan. Selain itu, diharapkan juga dapat memberikan kontribusi bagi 

dinamika organisasi di masyarakat. 

1.4.2. Kegunaan Praktis 

1. Sebagai sumber informasi dalam melihat sejauh mana aktivitas APTR yang dapat 

menyebabkan dinamika organisasi di Bangkit Mulia Jaya. 

2. Sebagai pertimbangan bagi kebijakan pemerintah mengenai dampak kelembagaan 

terhadap petani di Kabupaten Jombang. 

 

1.5. Definisi Istilah 

Definisi Istilah digunakan dalam suatu penelitian agar seorang peneliti dapat 

mengetahui pengetahuan dan Indikator-indikator variabel. Dengan ini penulis 

menetapkan mengenai definisi istilah dalam penelitian yaitu: 

1. Dinamika adalah perubahan yang terjadi karena adanya sebab dan akibat. 
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2. APTR adalah Asosiasi Petani Tebu Rakyat. 

3. Pola Pikir adalah Kelompok manusia atau masyarakat dan individu pribadi 

menginterpretasikan suatu peristiwa berbeda dengan kelompok atau individu 

yang berlatar belakang lain.  

4. Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang bisnis pertanian utamanya 

dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan 

dan memelihara tanaman (seperti padi, bunga, buah dan lain lain), dengan 

harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri 

ataupun menjualnya kepada orang lain. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Agrikultur
http://id.wikipedia.org/wiki/Tanaman
http://id.wikipedia.org/wiki/Padi
http://id.wikipedia.org/wiki/Bunga
http://id.wikipedia.org/wiki/Buah

