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A. Latar Belakang Masalab 

BAB l 

PENDABULUAN 

Organisasi mcrupakan kesatuan yang kompleks untuk mencapai tujuan 

tertentu dengan mengalokasikan sumber daya dan sumber dana yang ada 

secara rasional dan fungsional. Pada umumnya orang percaya bahwa makin 

rasional dan fungsional penggunaan sumber daya dan sumber dana yang ada, 

maka makin besar kemungkinan tercapainya tujuan organisasi. 

Organisasi juga terdiri dari beberapa unsur yang saling terkait satu 

sama lain. lnteraksi antara unsur-unsur ini akan mcmpengaruhi pcrsonel

personel yang ada. Keberhasilan suatu organisasi mencapai tujuannya 

ditentukan oleh banyak komponen yang sating menunjang, tidak hanya 

ditentukan oleh struktur organisasinya, tetapi juga tergantung pada mutu, 

kcmampuan dan dedikasi personel-personel organisasi tersebut. 

Dinas Pariwisata Kabupaten Deli Serdang, dalam tugas dan kegiatan 

lembaga salah satu di antaranya melibatkan pegawai dalam setiap bentuk 

pekerjaan yang ada. Dengan tidak mengecilkan arti keterlibatan komponen 

yang Jain, pegawai merupakan komponen yang paling penting dalam 

tercapainya tujuan organisasi (lembaga). Pegawai adalah unsur pelaksana 

administrasi dengan tugas dan tanggung jawab menjalankan kegiatan 

administrasi sehari-hari. Pelaksanaan tugas pegawai memerlukan kemampuan, 
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ketekunan,keterlibatan kelja, dan keahlian lainnya sena beberapa faktor yang 

dapat menunjang tcrcapainya tujuan lembaga .. Oalam melaksanakan tugas 

pegawai haros memiliki rasa tanggung jawab dan dcdikasi yang tinggi 

sehingga pekeljaan yang dilakukan dapat meocapai keberhasilan yang 

maksimal.Sutisna ( 1987) yang menyatakan bahwa administrasi yang efektif 

memainkan peranan yang sangat menentukan dalam struktur dan artikulasi 

sistem organisasi. 

Ketidakseimbangan dalam praktek administrasi dan manajemcn sering 

terjadi dalam organisasi atau lernbaga, baik lembaga pemerintah maupun 

lembaga swasta. Di Dinas Pariwisata Kabupaten Deli Serdang masalah 

tersebut sering ditemui, terutama pada bagian tata usaha yang ada. Misalnya 

pennasalahan-pem1asalahan yang dihadapi oleh para pcgawai. Banyak 

pcgawai bekelja tidak berdasarkan pada rencana kerja yang telah dibuat, 

sehingga waktu mercka banyak terbuang begitu saja. Permasalahan lain yang 

sering dijumpai adalah adanya para pegawai yang tidak dapat mengeljakan 

tugasnya secara baik, sehingga pihak pengguna jasa layanan yang 

bcrkcpentingan menjadi terlantar. Sedangkan di pihak lain. kurang adanya 

pengawasan yang intensif dari para atasan langsung pegawai tersebut . 

Berkaitan dengan hal di atas penting sekali menata pekerjaan. sehingga 

pegawai atau orang menjadi senang akan pekeljaannya. Hal ini memerlukan 

kerangka pekeljaan yang tepat dalam ani isi, fungsi, dan hubungannya. Di 

samping itu, untuk lebih terarahnya dan lebih bcrhasilnya pekerjaan yang 
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dilakukWl oleb para pegawai, dapat dilakukan upaya perbaikan dengan menata 

pekerjaan dWl merancang kembali pekerjaan, baik untuk perordllgan maupun 

untuk kelompok. Alasannya adalah pekerjaan harus dirancang, sehingga 

individu maupun kelompok mempunyai tugas yang lengkap untuk dikerjakan. 

Sehubungan dengan iru peneliti merasa tcrtarik mengkaj i lebih 

mendalam tentang " Manajemen Pekerjaan Bagum Tala Usalta Dinas 

Pariwisata Seni dan Budaya Kabupalen Deli Sudang ". 

8 . M.salah Penelitiao 

Berdasarkan latar belakang di ataS, dapat dirumuskan masalah yang 

ditcliti, yaitu; 

1. Bagaimnna prosedur kerja pada Bagian Tata Usaha Dinas Pariwisata Seni 

dW1 Budaya Kabupatcn Deli Seroang? 

2. Bagaimana rotasi kerja pada Bagian Tata Usaha Dinas Pariwisata Scni dan 

Budaya Kabupatcn Deli ScrdWlg? 

C. Fokus Peoelitian 

Benitik tolak dari uraian di atas, maka fokus penelitian ini berkaitan 

dengan Prosedur dW1 rotasi kerja Bagian Tata Usaha Dinas Pariwisata Seni dan 

Budaya Kabupaten Deli Serdang 
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D. Tujuan Penelltian 

Penclitian ini bertujuan untuk: 

I. Mendeskripsikan prosedur ketja pada Bagian Tata Usaha Dinas Pariwisata 

Seni dan Budaya Kabupaten Deli Serdang'! 

2. Mendeskripsikan rotasi ketja pada Dagian Tata Usaha Dinas Pariwisata 

Seni dan Budaya Kabupaten Deli Serdang? 

E. Manfaat Penelitian 

Penel itian ini diharapkan mcnghasilkan beberapa temuan-temuan yang 

berhubungan dengan manajemen pckeJjaan dan mempunyai manfaat langsung 

maupun tidak langsung terhadap kee fektifan dan keefcsienan dalam mcncapai 

tujuan organisasi. Adapun manfaatnya tersebut adalah sebagai bcrikut: 

I. Memberikan sumbangan dalam bidang manajemen dan sekaligus 

memperl<aya teori yang berhubungan dengan manajemen peketjaan 

khususnya pllda Bagian Tata Usaha Dinas Pariwisata Seni dan Budaya 

Kabupaten Deli Scrdang. 

2. Membcrikan masukan yang berarti bagi Bagian Tata Usaha Dinas 

Pariwisata Scni dan Budaya Kabupaten Deli Serdang . 

3. Memberi masukan yang bcrarti bagi kepala Dinas Pariwisata Seni dan 

Budaya Kabupatcn Deli Serdang, mengenai manajemen pekerjaan pada 

lembaga yang dipimpinnya. 
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4. Sebagai bahan masukan yang berarti bagi peneliti lain untuk penelitian 

selanjutnya. 
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